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Soner Can TUFANOĞLU
Bayındır Memur-Sen 

Genel Başkanı

O
rtadoğu, Kudüs ve Müs-

lümanlar; ağır ve zor bir 

imtihandan geçmektedir. 

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanıması; yüzyıllardır ustaca 

planlanan, devlet politikası haline 

getirilerek nesilden nesle aktarılan, 

dünya savaşlarıyla da taçlandırılan 

kin ve intikamın ortaya çıkışıdır.

Ekonomik, siyasi ve dini açıdan 

incelendiğinde en sakin ve en is-

tikrarlı olması gereken coğrafya 

Ortadoğu’dur. Çünkü dinlerin ve 

uygarlıkların kavşak noktası ol-

muş, uzun süre tek devletin san-

cağı altında yaşamış, zengin yer 

altı kaynaklarına sahip bir coğraf-

ya idi. Kendi kaderine bırakılama-

yacak kadar değerli idi. Güçlü bir 

Ortadoğu; emperyalizmin, zulmün, 

dehşet ve korkunun can damarla-

rını kesmiş olurdu. Müslümanların 

elindeki kutsal topraklar üzerinde 

askeri, siyasi ve ekonomik ambar-

go kurularak arkasına sığındıkları 

yalan: Arz-ı Mevud yani vadedil-

miş kutsal topraklar. İşte bu ütop-

yanın ürünüdür: Ortadoğu’da bir 

İsrail devleti kurmak, kadim şehir 

Kudüs’ü onun başkenti yapmak, 

bu düşüncenin ürünüdür Merhum 

Sultan Abdülhamid’i tahttan in-

dirmeye çalışmak. Son günlerde 

ise Trump’ın koltuğunu koruma,  

Netenyahu’nun yolsuzluklarını ka-

patma çabalarıdır Kudüs’ü başkent 

ilan etme.

İsrail, açgözlü ve vahşi emperya-

list düzenin Müslüman dünyasının 

can evinde yaktığı ateştir. Körük 

ABD’nin elindedir. İslam düşman-

lığı, alevler ne kadar güçlü olursa 

ne kadar Müslüman kadın, çocuk 

öldürülürse, Mescid-Aksa ne kadar 

tahrip edilirse, dünyanın en sakin 

ve en mamur olması gereken top-

raklar ne kadar karıştırılırsa o kadar 

yaşayacaktır. Bu mesele Kudüs’ü 

başkent yapma meselesi değildir. 

Bu mesele İslam- Batı meselesi, İs-

lam düşmanlığıdır. Ortadoğu petrol 

ve yer altı zenginlikleriyle, kültürel 

mirasıyla tüm ihtişamıyla Müslü-

manların elindeyken günlük plan-

lar değil yüzyıllık planlar yapılmıştır 

oradaki mazlumlar için.

İnsanlık adına, demokrasi adına çı-

karılan her savaş, petrol kaynakları 

elde tutmak uğrunadır. Ne kadar 

çok karışıklık o kadar petrol. Ne 

kadar çok karışıklık ve savaş, o 

kadar çok silah satışı, o kadar çok 

İslam karşıtlığı. İşte dünya emper-

yalizminin Arz-ı Mevud’u budur.  

Emperyalist güçlerle özellikle de 

ABD ile hesaplaşmaktır, Kudüs’ün 

İsrail’in başkenti olmadığını söyle-

mek. Kudüs bir kaledir, düşmeme-

lidir, İsrail’e teslim edilmemelidir. 

Çünkü Kudüs; yeryüzündeki bütün 

Müslümanların şehri, son hak dini 

ARZ-I MEVUD ve 
ORTADOĞU

Ortadoğu, muştulanmış 
ve bereketli kutsal 

topraklar.
  Kudüs, şehirlerin 

en acılısı, kurşundan 
çiçeklerin şehri.
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olan İslam’ın Arz-ı Mevud’udur. 

Çünkü Kudüs; yeryüzündeki bütün 

Müslümanların ilk kıblesidir. Mek-

ke, Medine ne anlam ifade edi-

yorsa Kudüs de aynı anlamı ifade 

etmektedir. Kimlikleri devlet adı 

değil İslam’dır. Kudüs’ü kaybetmek, 

inancımızı kaybetmektir. Kudüs’ü 

kaybetmek sömürüye boyun eğ-

mektir, her türlü zulmü ayakta al-

kışlamaktır. Büyük şair Nuri PAKDİL 

ne güzel anlatıyor yaşananları:

“Konuşma sırası geldi mi bana 

anne

ortadoğu çocuğu değil miyim 

anne

düşünüyorum o halde 

savaşacağım anne

Damarlarım uzadı

ak bir kımıltı kapladı petrol 

damarlarını

ülkem boru

Savaş benim arkadaşım anne

durmadan mukavemet anıtları 

dikiyoruz 

her santimetre karesine 

ortadoğunun

Bölünemez ortadoğu sınır 

taşlarıyla

Çoğuz biz anne”

Müslümanlar çok olmalılar. Çünkü 

Kudüs, özgürlük ile esaret arasın-

daki ince çizgidir. Kudüs, gücün 

kimde olduğunun sembolüdür. 

Müslüman dünyası; bir olmalı-

dır, birlik olmalıdır. İşte bu yüzden 

önemlidir “dünya beşten büyük-

tür.” cümlesi. İşte bu yüzden ya-

pılmalıydı İslam İşbirliği Teşkilatı 

Toplantısı. İslam dünyası aldığı ka-

rarla, çok olduğunu, sınır taşlarıyla, 

parayla, zülüm ve tehditle bölün-

meyeceğini ABD’ye göstermiştir. 

BM de yapılan zulümlere, dökülen 

kanlara, öldürülen çocuklara olma-

sa da ABD’nin para ve tehditle tüm 

dünyaya hükmetmesine nihayet 

karşı çıkmıştır. Çünkü bu kez teh-

dit altında olan Müslümanlar değil 

kendileriydi.

BM’nin ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 

aldığı kararların karşılığı var mıdır 

politika açısından. Olmayabilir ama 

ortada bir zafer, ortada bir umut 

ışığı vardır.  Gerçekler vardır. Çok 

olma, birlik olma adımları vardır. Bu 

adımları başlatan, tarihi misyonu 

sırtlanan bir Türkiye vardır. Kudüs’e 

sahip çıkmak, tarihimizin mirasına 

sahip çıkmaktır. Ülke olarak yaptık-

larımız, ABD ve dünya emperyaliz-

minin Ortadoğu’da yaktığı ateşe su 

dökmektir. Necip Fazıl’ın dizeleriy-

le “ Surda bir gedik açmaktır, mu-

kaddes mi mukaddes.” 

 Müslüman topraklarında, kahpe 

rüzgarlar artık istediği gibi fütur-

suzca esemeyecektir. Kırdığımız 

ve kıracağımız tüm ihanet kelep-

çeleri için, daha güçlü ve büyük bir 

Müslüman dünyası için yazımı, du-

alarımla Erdem BAYAZIT’ın şu an-

lamlı dizeleriyle bitirmek istiyorum:

“Evet bir hançer ağacı gibi 

büyüyor içimde acı

Dağlardan bir dağ gibi kabaran 

yüreğimde.

Kargaların sırtlanlarla anlaştığı bir 

günde

Bir yabancı fırtınaya tutulan 

yapraklarım

Kudüs’te Mescid-i Aksa’da

Belki bir batı karanlığında 

Topkapı’da

Yangına uğramışsa

Duymaz olmuşsa kulaklarım 

göklerin muştu sesini

Elbet kıracağım bir gün bu ihanet 

kelepçesini”

Hesaplayamadılar, bu 

milletin kendi iradesine 

saygı duyana, kendisini 

baç tacı yapana sahip 

çıktığını.

“Evet bir hançer ağacı 

gibi büyüyor içimde acı

Dağlardan bir dağ gibi 

kabaran yüreğimde.

Kargaların sırtlanlarla 

anlaştığı bir günde

Bir yabancı fırtınaya 

tutulan yapraklarım

Kudüs’te Mescid-i 

Aksa’da

Belki bir batı karanlığında 

Topkapı’da

Yangına uğramışsa

Duymaz olmuşsa 

kulaklarım göklerin 

muştu sesini

Elbet kıracağım bir gün 

bu ihanet kelepçesini”
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Toplu sözleşme masasının ‘Bayın-
dır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hiz-
met kolu yetkili sendikası Bayındır 

Memur-Sen’in, 4. Dönem Toplu Sözleş-
melerine ilişkin taleplerinden bazıları 
şu şekilde:

Tapu çalışanlarına ilave ücret

v Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü taşra teşkilatı personeli ile 
sözleşmeli personele Maliye Ba-
kanlığı adına 492 sayılı harçlar 
kanunun 4 sayılı tarifesi uyarınca 
harç tahakkuk ettiren ve tahsilatı 
kontrol eden personele aylık ila-
ve 300 TL ücret ödenir.

Çevre ve Denetim Tazminatı

v Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mer-
kez ve Taşra Teşkilatında 657 Sa-
yılı Kanuna tabi olarak denetim 
hizmetlerini fiilen yerine getiren 
personele 644 sayılı Çevre ve 

Bayındır Memur-Sen,
4. DÖNEM HİZMET KOLU TOPLU SÖZLEŞME 

TALEPLERİNİ DPB’YE SUNDU

Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 28. 
Maddesi uyarınca döner sermaye 
bütçesinden karşılanmak üzere 
aylık 200 TL çevre ve denetim 
tazminatı ödenir. 

Risk Tazminatı (AFAD) 

v Başkanlığın merkez ve taşra teş-
kilatında görev yapan persone-
le, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı 

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, Afad, 
Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası 

(Bayındır Memur-Sen), 2018-2019 yıllarını kapsayan 
4. Dönem Toplu Sözleşmelerine ilişkin taleplerini, Genel Başkan 

Soner Can Tufanoğlu önderliğindeki heyetle birlikte Devlet 
Personel Başkanlığı’na teslim etti. 

Devlet Memurları Kanununa tabi 
en yüksek devlet memuru aylı-
ğının ek gösterge dahil %150’sini 
geçmemek üzere, personelin 
kadro ve görev unvanı, görevinin 
önem ve güçlüğü gibi hususlar 
dikkate alınmak suretiyle Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü alı-
narak Başkanlıkça belirlenecek 
usul ve esaslara göre her ay Risk 
tazminatı ödenir. Bu tazminat, 
damga vergisi hariç herhangi bir 
vergiye tabi tutulmaz. 

Karayolları’ nda çalışan Personele 
Tayın Bedeli verilmesi

v Karayolları Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Teşkilatında 7/24 
esasına göre çalışan 4688 sayılı 
kanuna bağlı kamu görevlilerine  
2155 sayılı kanun uyarınca tayın 
bedeli verilir.

Tapu Muhafaza Memuru Kadrosu 
İhdası 

v 1/9/2017  tarihinden geçerli ol-
mak üzere, 190 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin eki Cet-
vellerin  Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne ait bölümünde Ge-
nel İdari Hizmetler Sınıfında  yer 
alan    «Bilgisayar İşletmeni, Uz-
man ve Memur» kadrolarının 
iptal edilerek yerine Genel İdari 
Hizmetler sınıfında yer alan‘’Tapu 
Muhafaza Memuru’’ unvanının ih-
das edilmesine karar verilmiştir. 
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4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME 
GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve 
sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek 4. Dönem 
Toplu Sözleşme Görüşmeleri başladı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 hizmet kolu-
nun tümünde yetkili olan Memur-Sen’e bağlı sendikaların 
genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri 

hazır bulundu. Memur-Sen ve Memur-Sen Konfederasyo-
nuna bağlı 11 yetkili sendika teklifl erini Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı heyetine teslim etti.

Türkiye Olan Güven Yükseltilmeli

Toplantıda konuşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet 
Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bugün, 
kamu görevlilerini, emeklilerini ve ailelerini somut ifadeyle 
20 milyon insanımızı, vatandaşımızı ilgilendiren 4. Dönem 
Toplu Sözleşme görüşmelerine başlıyoruz. 4. Dönem Top-
lu Sözleşme görüşmelerinin süreciyle, sonucuyla hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.  Birlikte yürüteceğimiz bu 
sürecin sonunda verilecek kararlar ve varılacak uzlaşma;  
kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeli, beklentilerini ve 
taleplerini karşılamalı, motivasyonunu artırmalı, milletine 
hizmet etme iradesini ödüllendirmeli ve vatandaşı olduğu 

Sayı: 05 7



gibi kullanıyorlar. Mali disipline za-
rar vermeyecek, bütçe imkanlarını 
zorlamayacak bir anlayışla kamu gö-
revlilerinin maaş ve ücretlerinde artış 
yapacağız. Bu iki kavramın kamu gö-
revlilerinde ve kamuoyunda oluştur-
duğu sıcaklığı gidermek için de “enf-
lasyona ezdirmeme” sosunu bu iki 
kavramın üzerine bocalıyorlar. Özel 
sektöre teşvik verirken, vergi yükü 
hafifl etilirken, hatta vergi borçları 
aff edilirken bozulmayan mali disip-
lin biz daha masaya oturmadan her 
nasılsa bozulma riskiyle karşı karşıya 
kalıyor.  Vergi cezaları uzlaşmayla in-
dirime tabi tutulurken, ihracat yapan 
firmalara KDV iadesi yapılırken gün-
deme gelmeyen “bütçe imkanları” 
biz teklifl erimizi açıklar açıklamaz” 
masanın ortasına konuluyor. Serma-
yenin karlılığını artırmak için alaca-
ğından vazgeçen, gelirlerinin düş-
mesini sorun etmeyen irade, kamu 
görevlilerinin emeğinin karşılığını 
hesaplarken, hesap makinesinin bir 
tarafına mali disiplin diğer tarafına 
da bütçe imkanları tuşunu ekleme-
yi tercih ediyor. Kamu görevlilerinin 
emeğinin karşılığının belirleneceği 
toplu sözleşme; mali disiplini bozma-
nın değil adil paylaşım noktası oluş-
turmanın aracıdır. Toplu sözleşme; 
bütçe imkanlarını zorlamanın değil 
kamu maliyesinin kaynaklarını hakça 

paylaşmanın aparatıdır.  Bu çerçeve-
de, Kamu İşvereni’nden ve dolayısıyla 
hükümetten beklentimiz, mali disiplin 
ve bütçe imkanları kavramlarını tek-
lifl erimize, kamu görevlilerinin haklı 
beklentilerine karşı kalkan olarak kul-
lanma alışkanlığını terk etmesidir. Bu 
iki kavramın toplu sözleşme sürecin-
de üreteceği sonuç, toplu sözleşme 
masasının kapsamının kavram olarak 
emek, özne olarak 20 milyon insan 
olduğunu görmemektir.”

Masanın Hayırlı Sonuçlar 
Üretmesine Odaklanmalıyız

Toplu sözleşme sonucunda varılacak 
kararın, maaş bordolarına yansıyacak 
rakamları değil emeğinin karşılığını 
alma noktasında talebi bulunan insan-
ları etkileyeceğini ifade eden Yalçın, 
“Bu masadaki herkes, toplu sözleş-
menin gündeminin rakamlar, oranlar 
ya da tutarlar değil haklar ve insanlar 
olduğunu idrak ederek pazarlık süre-
cine katkı ve katılım sağlamalı. Toplu 
sözleşme ya da toplu pazarlık masa-
sında, pazarlığın ya da sözleşmenin 
konusunu eşya ya da bir hizmet oluş-
turmuyor. Doğrudan, insan ve onun 
hakları oluşturuyor. İnsanın emeğine 
değer biçiyoruz. İnsanın haklarına 
ilişkin hükümler oluşturuyoruz. Altına 
imza atacağımız ya da itiraz ederek 

devletine, Türkiye’ye olan güvenini 
yükseltmeli” dedi.

Konuşmasında, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik bakanı Jülide Sarıeroğlu’na 
başarılar dileyen Yalçın, “Sendikal 
zemini, sendikalı olmanın değerini, 
sendikacı olmanın zorluğunu bilen 
sayın bakanın kamu işveren heyetine 
başkanlık etmesini 4. dönem toplu 
sözleşmesinde masadan olumlu so-
nuçlar çıkmasına katkı sağlayacağına 
inanıyorum” diye konuştu.

Haklı Taleplerimiz ve 
Beklentilerimiz Karşılanmalı

“Kamu işvereni, mali disiplin ve bütçe 
imkanları kavramlarını kalkan olarak 
kullanma taktiğinden artık vazgeç-
melidir” diyen Yalçın, sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Bu kavramlar, toplu 
pazarlığın ruhuna, emeğe değer ve-
rilmesi duruşuna uygun değildir. Top-
lu pazarlık süreçleriyle ilgili olarak 
bugünden geriye doğru bir inceleme 
yaptığımızda, Kamu İşvereninin, hü-
kümetin, siyasi iradenin toplu sözleş-
me öncesinde ve sürecinde sıklıkla 
başvurduğu iki kavramı görüyoruz. 
Mali Disiplin ve Bütçe İmkanları…
Toplu sözleme süreci yaklaştığında 
maliye ve ekonominin başındaki ba-
kanlar  ve ilgili kurumların üst düzey 
bürokratları, iki kavramı can simidi 
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na 
taşıyacağımız hükümler görünürde 
katsayılar, oranlar, tutarlar gibi gö-
rünse de gerçekte insan onuru ile, in-
sanın saygınlığı, alınteri ve emeğiyle 
daha keskin bir söyleyişle doğrudan 
insanla ilgili hükümler. Akıtılan ter de 
ile karşılığında maaş  ya da ücret ola-
rak ödenen bedel de, insana ait. Bu 
bakımdan, bu masa aynı zamanda in-
san haklarına, insan onuruna mevcut 
dönemdeki bakışımızı da yansıtacak. 
Bu masada şu veya bu sıfatla bulu-
nan herkes aynı zamanda insan hak-
ları aktivisti kapsamlı sorumluluğunu 
süreç boyunca yansıtmış olacak. Bu 
toplu sözleşme sonucunda varılacak 
karar, maaş bordolarına yansıyacak 
rakamları değil emeğinin karşılığını 
alma noktasında talebi bulunan in-
sanları etkileyecek. Ben, bu masada 
şu veya bu sıfatla bulunan herkesin 
toplu pazarlık sürecinin bütününde 
bu temel düstürla hareket edeceğine 
inanıyorum. Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyeti’ndeki arkadaşlarımızın,  
Kamu-Sen ve KESK temsilcilerinin,  
süreç boyunca kamu görevlilerinin 
haklarını artırmanın, insanca yaşama 
imkanlarını artırmanın, insan onuruna 
uyan çalışma şartlarını hüküm altına 
almanın gayreti içerisinde olacakları 
konusunda bir tavrı benimseyecek-
lerini düşünüyorum. Kamu İşveren 
Heyeti’ndeki siyasi ve bürokratik ka-
nat temsilcilerinin de teklifl ere hayır 
demeye şartlanmış olarak değil de 
masanın/pazarlığın hayırlı sonuçlar 
üretmesine odaklanmış olarak masa-
ya geldiklerini umuyorum” dedi. 

“Türkiye, şekilleri, içerikleri ve failleri 
farklı darbeleri, muhtıraları kapsa-
yan bir asrı aşkın bir vesayet sürecini 
yaşadı” diyen Yalçın, sözlerini şu şe-
kilde sürdürdü: “Çok uzak olmayan 
bir geçmişe kadar, kendi sınırlarına 
çekilmiş, sinmiş, üretmek, büyümek, 
gelişmek gibi kavramları sözlük dı-
şına itmiş bir Türkiye’de yaşıyorduk. 

Terörün kol gezdiği, ihanetin ikamet 
bellediği, küresel tezgahların eksil-
mediği, müttefik görünümlü ülkelerin 
operasyon çektiği Türkiye, milletimi-
zin topyekün iradesiyle Yeni Türkiye 
ve Büyük Türkiye hedefl erine odak-
lanmış ve büyük oranda da bunu ba-
şarmış Türkiye gerçeğine bıraktı. Bu 
gerçeği görmekten, idrak etmekten 
imtina edenler olduğu gibi bu ger-
çeğin gerektirdiği şekilde yeni bir 
dili, yeni bir anlayışı, yeni bir duru-
şu göstermekten çekinenler de var. 
Türkiye’nin eskiyi terk ettiğini, yeni 
ve büyük kavramlarını mecz ederek 
yeni bir rota benimsediği gerçeği-
ni sözlerimizle, yazılarımızla dekla-
re ediyoruz. Bu gerçeği artık, farklı 
kulvarlarda, farklı alanlarda somut 
bir vak’ıaya dönüştürmenin vaktidir. 
Korkularımızdan, vehimlerimizden, 
istikrar bulmuş bahanelerimizden 
kurtulmak için 4. Dönem Toplu Söz-
leşme Masası’nın başat kavramları 
arasında Yeni Türkiye ve Büyük Tür-
kiye mutlaka ilk sıralarda yer alma-
lıdır. Bu toplu sözleşme sürecinin, 
“Yeni Türkiye” iddiasını somutlaş-
tıracak yeni haklarla, “Büyük Tür-
kiye” iradesini yansıtacak zamlarla 
sonuçlanması noktasında, masanın 
her iki tarafındaki Heyetlerin ortak 
sorumluluğu olarak görüyorum.”

3. Dönem Toplu Sözleşme 
Hükümlerinin Tamamı 
Yürürlüğe Girmelidir

Konuşmasında, “Toplu sözleşmede 
yer verilen hükümleri, istendiğin-
de gereği yapılmayacak, keyfe tabi 
olarak uygulamaya koymaktan ka-
çınılacak ya da duruma/konjonktüre 
göre değişiklik yapılacak hükümler 
olarak gören her yaklaşım ve tutum, 
Anayasal teminata sahip bir hakkın, 
Anayasayla belirlenmiş bir hukuki 
yükümlülüğün açıkça hedef alınma-
sı anlamına gelir» şeklinde uyarı da 
bulunan Yalçın,» Siyasi iktidarın ira-
desinin, emek tarafının iradesinin, 

emeğin ve değerinin yok sayılması, 
yok edilmesi anlamına gelir. Attığı-
mız imzanın mürekkebi kurumadan 
gereklerini yapmak, medeniyetimi-
zin ahd-e vefa anlayışının da gereği-
dir.  Ne yazık ki, 3. Dönem Toplu Söz-
leşmesinde yer verilen ve tarafl arın 
ortak iradesini içeren bazı hükümle-
rin gereği; aynı zamanda bu masa-
da temsilcisi bulunan kimi kurum ve 
kuruluşlar tarafından, bu masanın iş-
veren tarafına yön veren siyasi irade 
tarafından yapılmamıştır. 3. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’nde yer verilen ve 
kamuoyunun “çalışma konuları” baş-
lığı altında topladığı 3. Dönem Top-
lu Sözleşme hükümlerinin gereğinin 
yapılmamasına, ne hukuki, ne ahlaki 
ne de akli bir gerekçe bulunamaz.  Bu 
tespite inanıyorum ki; Kamu İşveren 
Heyeti’nin Başkanı ve temsilcileri de 
katılıyordur. Anılan çalışma konula-
rından bir kaçına ilişkin düzenleme 
yapılıp yürürlüğe konuldu. Fakat, 
4/C’li ve kamuda işçi pozisyonunda 
çalışıp memur görevlerini yürüten 
personelin istihdama ilişkin statü-
lerinin değiştirilmesine, Havacılık 
Tazminatına, Fiili Hizmet Zammına, 
sivil memurların hukuki durumuna, 
kadro derece sınırlamasına, işçilikte 
geçen sürelerin hizmetten sayılması-
na yönelik olanlar başta olmak üzere 
3. Dönem Toplu Sözleşmede atılan 
imzanın gereğinin yapılmadığı konu-
lar hala var. Üstelik bu konularla ilgili 
yapılan çalışma ve akıtılan ter de var. 
Aradan geçen iki yıla yakın zaman di-
liminde bu konuları karara bağlama 
ve kazanım olarak yürürlüğe koyma 
konusunda yetersizlik mi, yetkisizlik 
mi, isteksizlik mi var tartışması konu-
nun magazin tarafını oluşturuyor. Bu 
yüzden bu çerçevede bir tartışmayı 
doğru ve gerekli bulmuyorum. Fakat, 
emeğin hakkının alınteri kurumadan 
verilmesi nasıl bizim değerler pirami-
dimizin gereği ise imzanın gereğinin 
de mürekkebi kurumadan yapılması 
da aynı kapsamdadır. Bu vesileyle, 4. 
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Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri-
nin başladığı bugünde Kamu İşveren 
Heyeti’nden özellikle Heyetin irade-
sine yön veren siyasi temsilci konu-
mundaki Sayın Bakan’dan 3. Dönem 
Toplu Sözleşme Hükümlerinin tama-
mının 1 Ocak 2018 tarihine kadar ve 
ilgili hükümde belirtilen tarihten ge-
çerli olmak üzere yürürlüğe girece-
ği konusunda bir beyan  bekliyoruz. 
Bu beyan, siyasi bir vaat olarak değil 
toplu sözleşme metninde siyasi ira-
deyi temsil eden imzaya sadakat ola-
rak ortaya konmalıdır” dedi.

OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu’nda Sendika 
Temsilcileri Olmalı

“15 Temmuz’da milletimiz ihanete 
had bildirme iradesini bütün cesa-
metiyle ortaya koymuştur. Fakat 15 
Temmuz’dan bugüne ve geleceğe 
uzanan bir sorumluluk daha var” di-
yen Yalçın, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “İhanet edene yargı önünde 
hesap sorulması ve ihanet örgütünün 
bütün mensuplarını kamudan ayık-

lanması. Kamu idaresi, kamu perso-
nel sistemi adı, sanı, hedefi ne olursa 
olsun terör örgütlerinin mensupların-
dan, ihanet sarmalından bütünüyle 
steril hale getirilmelidir. Fakat, bunu 
gerçekleştirmek için alınan kararlar-
da, yapılan işlemlerde hakkaniyetin, 
adaletin ve masumiyetin zarar gör-
mesini engelleyecek adımları, kural-
ları, kurulları, komisyon ve hükümleri 
de devreye koymalıyız. Bu noktada, 
15 Temmuz’dan bugüne 110 bine ya-
kın kamu görevlisi terör örgütleriyle, 
milli güvenlik noktasında tehdit oluş-
turduğu kabul edilen yapı ve oluşum-
larla ilgisi, ilişkisi, irtibat ya da iltisakı 
olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Bir 
bölümü yapılan değerlendirmeler, 
incelemeler sonucunda masum ol-
duğu anlaşılmasına bağlı olarak ye-
niden kamu görevine döndürüldü. 
Otuz bine yakın kamu görevlisi halen 
açıkta, kamu görevinden uzaklaştırıl-
mış olarak bekliyor. İhraç edilenler ve 
görevden uzaklaştırılanlar arasında 
bizzat bildiğimiz, tanıdığımız, kefil 
olmaktan geri durmayacağımız isim-
ler, insanlar var. Bu masadaki herkes 

için bu durum geçerlidir sanırım. Ma-
sumları mağdur etmemek, hainleri 
görmezden gelmemek gerek. Görev-
den uzaklaştırma ve ihraç kararlarının 
alınmasına ilişkin ilk süreçten itibaren 
dile getirdiğimiz bir husus; masumi-
yet iddialarının etrafl ıca ve hukuki 
bir zeminde incelenmesi ve karara 
bağlanmasıdır. Bu amaçla, incele-
meyi yapmak ve hukuki süreci işlet-
mek açısından idari bir yapılanmanın 
oluşturulması gerektiğini dile getir-
dik. Yetkili makamlara buna ilişkin 
önerilerimizi, taleplerimizi ifade ettik. 
Bunların da etkisiyle kurulduğunu 
bildiğimiz OHAL İşlemleri İnceleme 
Komisyonu’nun varlığını önemsiyor 
ve doğru buluyoruz. Fakat, söz konu-
su Komisyonunun üyelerinin belir-
lenmesinde ve teşekkülünde azım-
sanmayacak bir eksiklik olduğuna 
da inanıyoruz. Biz, OHAL İşlemleri 
İnceleme Komisyonu’nda özellikle 
kamu personeline ilişkin başvuru-
ların incelenmesi noktasında yetkili 
konfederasyon temsilcisinin hatta 
ilgisine göre başvuranın görev yap-
tığı kurumun dahil olduğu hizmet 
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kolundaki yetkili sendikanın temsilci-
sinin bulunmasını, hem hızlı hem de 
doğru karar almak noktasında gerekli 
ve önemli olduğuna inanıyoruz. İlgili 
kamu görevlisine yönelik olarak yapı-
lacak sosyal çevre incelemesi ve gö-
revli olduğu dönemde yürüttüğü faa-
liyetler noktasında, konfederasyon ve 
sendika temsilcilerinin Komisyonun 
çalışma usullerine ve esasa ilişkin ka-
rarlarına büyük katkı vereceği kanaa-
tindeyiz. “

Emek Tarafının Teklifl eri, 
Adaleti Esas Alıyor

“Teklifl erimiz etrafl ıca ve gerekçe-
leri de dinlenmek suretiyle incelen-
diğinde görülecektir ki; teklifl erimiz 
iki ana temayı içermektedir” diyen 
Yalçın, “Bir yönüyle sorunları çözmek 
diğer yönüyle de hakça bölüşmektir. 
Sorunları çözmeyi istemez misiniz? 
Hakça bölüşmeyi doğru bulmaz mı-
sınız? Önemli olan bu sorulara ve-
receğiniz cevaplar. Aynı masadayız 
fakat farklı taraftayız. Aynı konula-
ra bakıyoruz fakat farklı pencereler 
kullanıyoruz. Size göre sorun olma-
yan bize göre temel bir sorun. Sizin 
yeterli bulduğunuzu bizim yetersiz 
görmemizin nedenlerini öğrense-
niz, dinleseniz belki de kararınızdan 
vazgeçeceksiniz. Belki de kararını-
zı değiştirmekten korktuğunuz için 
dinlemekten çekiniyorsunuz. Çünkü, 
adalet çağrısı bir şekilde ikna edicidir. 
Adalet teklifi, her türlü redde rağmen 
kendini bir şekilde inşa eder. Emek 
tarafının teklifl eri, adaleti esas alıyor. 
Bizim teklifl erimize hakkaniyet te-
mel teşkil ediyor. Kriz anlarında, kaos 
anlarında birbirimize hatırlattığımız 
bir ifade var; aynı gemideyiz. Bu du-
rum sadece kriz anları, kaos süreç-
leri için geçerli değil. Sefere devam 
ederken, hızımızı artırırken, refaha 
ve huzura doğru yol alırken de aynı 
durumdayız. Yani aynı gemideyiz. 

Aynı gemide olma durumunu bedel 
ödeme noktasında hatırlatan irade, 
paylaşma ve bölüşme noktasında 
da,büyümeden pay olma, refahı adil 
paylaşma noktasında da aynı gemide 
olduğumuzu deklare etmeli ve bunun 
gereğini yerine getirmeli.  Külfetten 
payımıza düşene hiç itiraz etmedik. 
Nimetten payımıza düşeni alma tek-
lifimize niye itiraz ediliyor anlamakta 
ve anlamlandırmakta zorlanıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Kamu İşveren Heyeti’nin de 
Bize Teklifl erini Sunmasını 
Bekliyoruz

Yalçın konuşmasına şu şekilde devam 
etti: “1 Ağustos’ta başlayan 4. Dönem 
Toplu Sözleşme süreci, 31 Ağustos 
itibariyle yasal olarak sona ermek zo-
runda. Kaldı ki, bunun yaklaşık 9 günü 
30 Ağustos tatili ve Kamu Görevlileri 
hakem Kurulu nedeniyle masa ve pa-
zarlık dışı süreç olarak gerçekleşmek 
durumunda. Buna bağlı olarak 22 
ya da 23 Ağustos itibariyle pazarlık 
sürecini tamamlamak, uzlaşmak ya 
da uzlaşmazlık tutanağı imzalamak 
durumundayız. Bu yüzden süreyi ve 
süreci iyi kullanmalıyız. Kamu İşveren 
Heyeti’nden özellikle Heyet Başkanı 
olarak Sayın Bakan’dan beklentimiz, 
hem genel görüşme hem de komis-
yon çalışmalarının gün sayısını mak-
simize etmek noktasında bir irade 
ortaya koymasıdır. Bu çerçevede, 22 
ya da 23 gün sürecek pazarlık aşa-
masının hiçbir günü boş geçmemeli. 
Emek tarafının temsilcisi konumunn-
daki yetkili konfederasyon ve sendi-
kalar toplu sözleşme teklifl erini, 24 
Temmuz itibariyle DPB’na iletti. Bir 
başka ifadeyle teklifl erimiz, nedeyse 
on gündür sizin bilginizde. Kapsamlı 
bir inceleme ve değerlendirme için 
kurumlara, siyasi makamlara aktarma 
ve değerlendirmelerini alma fırsatı 
buldunuz. Peki, emek tarafının değer-

lendireceği Kamu İşveren Heyeti tek-

lifl eri bize iletildi mi? Hayır. Ne zaman 

iletileceği konusunda da net bir bilgi 

yok.  Biz, Kamu İşveren Heyeti’nin de 

bize teklifl erini sunmasını bekliyoruz. 

Geçmiş döneme baktığımızda Kamu 

İşveren Heyeti’nin masaya teklifl eri-

ni sunma tarihi dahi pazarlık konusu 

yapılmak durumunda kalınmış. Toplu 

pazarlığın eşitler arası bir süreç oldu-

ğunu kabul ettiğinizi ispat ve deklare 

etmenin en kolay ve kesin yolu, 2018 

ve 2019 yıllarına ilişkin toplu sözleş-

me teklifl erinizi hem geneli hem de 

hizmet kolları itibariyle mümkünse 

bu oturumda değilse yarın gerçek-

leştirmeyi doğru bulduğumuz ve 

teklif ettiğimiz oturumda masaya ge-

tirmenizdir. Teklif sunmaktan kaçınan 

bir duruşla pazarlık masasına gel-

mek, hatta bunu taktiğe dönüştür-

mek;  5 Milyonu aşkın kamu görevlisi 

ve emeklisinin, aileleriyle birlikte 20 

milyonluk bir insan kitlesinin beklen-

tilerine, heyecanına duyarsız olmak, 

kamu görevlileri sendika ve konfede-

rasyonlarının gayretlerine katkı sun-

mamaktır.”

Yalçın, sözlerini şu şekilde sonlandır-

dı: “Biz diyoruz ki; enfl asyonu esas 

alan sistemden büyümeden ve refah-

tan pay aktaran bir sisteme geçelim. 

Biz inanıyoruz ki; Türkiye ekonomisi 

maaşların enfl asyona yenilmesini 

değil refah payıyla güncellenmesini 

esas alacak güce sahiptir.  Sözleşme 

masasının 20 milyon insanın hayatı-

na etki edecek kararlar alacağı ger-

çeğini aklımızdan hiç çıkarmamalıyız. 

4.Dönem Toplu Sözleşme Görüşme-

leri; uzlaşma kültürümüzü ve hakça 

bölüşme hassasiyetimizi yansıtan bir 

toplu sözleşme metniyle sonuçlan-

malıdır.”
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Tufanoğlu, ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 
Hizmetleri’, hizmet koluna ilişkin ta-
leplerin ele alındığı ilk komisyon hak-
kında değerlendirmelerde bulundu. 

Kamu görevlilerinin 2018-2019 
yılları arasında mali ve sosyal 
haklarını belirlemek üzere yü-

rütülen 4. Dönem Toplu Sözleşme 
görüşmeleri kapsamında Bayındır 
Memur-Sen’in hizmet koluna ilişkin 
taleplerini ilettiği ilk komisyon geride 
kaldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, Memur-Sen 
çatısı altında 4. Dönem Toplu Sözleş-
me masasına 3 teklifl e oturulduğunu 
hatırlatarak, ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 
Hizmetleri’, hizmet kolunun yetkilisi 
olarak kendilerinin 28 maddelik ta-
leple ilk komisyon görüşmesini ger-
çekleştirdiklerini söyledi.

İlk komisyonda Bayındır Memur-
Sen’in talepleri doğrultusunda hiz-
met kolunda bulunan kurumların 
temsilcileriyle görüş alış-verişinde 
bulunduklarının bilgisini veren Genel 
Başkan Tufanoğlu, belirledikleri 28 
maddenin her iki taraf içinde müza-
kere edilebilir olduğunu ifade etti.

Taleplerin kazanıma dönüşmesi adı-
na hareket etmenin sorumluluğunu 
taşıdıklarını dile getiren Genel Baş-
kan Tufanoğlu, uzlaşı ile verilecek 
kararların kamu görevlilerinin sorun-

KOMİSYON GÖRÜŞMESİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkan Tufanoğlu

larını çözerek beklentileri karşılaması 
gerektiğini vurguladı.

“Hizmet kolumuz geniş bir kitleye 
hitap ediyor”

Masaya taşıdıkları teklifl erin tama-
mını üyelerin talepleri ve ihtiyaçları 
kapsamında belirlediklerinin altını 
çizen Tufanoğlu, “Hizmet kolumuz 
geniş bir kitleye hitap ediyor bu-
nun bilinciyle oturduğumuz masada 
kamu görevlilerimizin sıkıntılarını ve 
isteklerini temsil ediyoruz.” dedi.

“Her bireyin sorumluluğu ile 
hareket ediyoruz”

Her kamu görevlisinin vatana ve mil-
lete hizmet ettiğine dikkati çeken Tu-
fanoğlu, “Kamu işvereni bu hassasi-
yeti göz önünde bulundurmalı çünkü 
biz sendikal faaliyetlerimizi bu bilinç-
le yürütüyoruz ve ‘Bayındır, İnşaat 
ve Köy Hizmetleri’ hizmet 
kolumuzun mensubu her 
bir bireyin ve ailesinin so-
rumluluğu ile hareket edi-
yoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ortak bir paydada buluşulacağını 
umuyorum.”

İlk komisyon görüşmesinin kendileri 
açısından uzlaşı içinde geçtiğini akta-
ran Genel Başkan Tufanoğlu, şunları 
kaydetti:

“Hizmet kolumuz adına ilk komisyo-
nu geride bıraktık bizim açımızdan iyi 
geçtiğini söyleyebilirim. Bizim derdi-
miz masada sorun yaratmak değil 
bizim tek derdimiz masada çözüm 
üretmek. Kamu görevlilerinin sorun-
ları bu masada çözülmeli çünkü on-
ların refahı Türkiye Cumhuriyeti’nin 
refahı demektir. Bu bağlamda ma-
sada sözcülük yapıyoruz ve devam 
eden süreç sonunda Kamu İşvereni 
ile ortak bir paydada buluşulacağını 
umuyorum.”
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TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ 
İÇİN SUNUM

Genel Başkan Tufanoğlu

Kamu görevlilerinin 2018-2019 yıl-
larına ilişkin mali ve sosyal hak-
larını belirlemek üzere yürütülen 

4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmele-
rinin ikinci etabı, Kamu İşveren Heyeti 
adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Julide Sarıeroğlu ile Kamu Görev-
lileri Sendikaları adına Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın’ın öncülüğünde 
gerçekleşti.

Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı 
Bayındır Memur Sen, Eğitim-Bir-Sen, 
Sağlık-Sen, Büro Memur-Sen ve Toç 
Bir-Sen’in hizmet kollarına dair komis-
yon toplantılarında sunduğu teklifl erin 
müzakeresi, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı’nda yapıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, komisyon raporu 
neticesinde belirlenen ‘Bayındır, İnşaat 
ve Köy Hizmetleri’, hizmet koluna iliş-
kin 28 maddelik taleplerin sunumunu 
yaptı.

Genel Başkan Tufanoğlu oturumda 
gerçekleştirdiği sunumla, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, İller Ban-
kası, Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü özelinde belirlenen 28 maddeyi 
gerekçeleriyle birlikte Kamu İşveren 
Heyeti’ne iletti.

“Kamu çalışanlarının refahı Türkiye’nin 
refahıdır” 

Toplu sözleşme masasına sürdürüle-
bilir sosyal güvenlik uygulamaları için 
oturduklarını vurgulayan Genel Başkan 
Tufanoğlu, alınacak kararların kamu 
görevlilerinin sorunlarını çözmesi ge-
rektiğine dikkati çekti.

“Kamu çalışanlarının 
refahı Türkiye’nin 

refahıdır” 

Toplu sözleşme öncesi titiz bir çalışma 
yürüttüklerini anlatan Genel Başkan 
Tufanoğlu, sahadan gelen taleplerin 
özenle araştırıldığını ve 28 maddenin 
muhakeme edilerek makul bir şekilde 
ortaya çıkarıldığının bilgisini aktardı.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’nin 
diğer hizmet kollarına göre daha az bir 
kitleye sahip olmasının dışında çok ge-
niş bir etki alanın olduğunu anımsatan 
Genel Başkan Tufanoğlu, büyük bir ça-
banın ardından belirlenen her bir mad-
denin kamu çalışanlarının ihtiyaçları ve 
talepleri doğrultusunda oluşturulduğu-
nu söyledi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin bay-
ramdan önce sonuca bağlanmasını 
ümit ettiğini dile getiren Genel Başkan 
Tufanoğlu, “Kurban Bayramına çifte 
bayram sevinciyle girmeyi umuyoruz. 
Kamu çalışanlarının refahı Türkiye’nin 
refahıdır. Aileleriyle birlikte sorumlulu-
ğunu taşıdığımız bütün insanlara inşal-
lah bayram müjdesi veririz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
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4.Dönem Toplu Sözleşmesi’nin 
imza töreninde konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, “Türkiye, bu masada varılan 
uzlaşmayla önemli bir gerginlik ihti-
maline son vermiştir. 5 Milyonu aş-
kın umudunu yitirmiş insan yerine 
20 milyonu aşkın umudu, huzuru ve 
mutluluğu desteklenmiş insan kitle-
sinin varlığına gerekçe oluşturulmuş-
tur.   4. Dönem Toplu Sözleşmenin 
süreci, sonucu, hükümleri ve kaza-
nımlarıyla kamu görevlilerine, kamu 
personel sistemimize, milletimize ve 
ülkemize hayırlar getirmesini temen-
ni ediyorum” dedi. 

Kamu görevlilerinin merakla bekle-
diği 4.Dönem Toplu Sözleşme gö-
rüşmelerinde imzalar atıldı. Kamu 
İşveren Heyeti’nin sunduğu, “2018 
için 4+3.5, 2019 için 4+5”lik telifi 
kabul eden Kamu Görevlileri Sendi-
kaları Heyeti ve Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, 4.Dönem Toplu 
Sözleşmesi’nin kamu görevlilerine ve 
Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni 
etti. İmzalar, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nda, Kamu İşveren 
Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile 
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti 

4.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ’NE 
İMZALAR ATILDI

ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın ile Memur-Sen’e bağlı 11 hizmet 
kolunda yetkili sendikaların genel 
başkanlarının katılımıyla atıldı. 

4.Dönem Toplu Sözleşmesi Kamu 
Görevlilerine Hayırlı Olsun

İmzaların atılmasından sonra konu-
şan Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “1 Ağustos’ta başlayan ve 21 
günlük yoğun bir sürecin sonunda 
dün gece itibariyle uzlaşmayla so-
nuçlanan 4. Dönem Toplu sözleşme-
si, üyelerimize, kamu görevlilerimize, 
milletimize ve ülkemize hayırlı olsun. 
21 günlük bir süreçte, 730 gün yürür-
lükte kalacak bir toplu sözleşmenin 
müzakeresini ve mücadelesini yü-
rütmek masanın her iki tarafı içinde 
zordu. Çünkü, 5 Milyon 100 bin insa-
nın iki yıllık dönemde alacağı maaşa 
ve diğer haklarına karar vermek akli, 
ahlaki ve vicdani açıdan büyük bir 
sorumluluktur. Vardığımız uzlaşma, 
bu sorumluluğun idrakinde olanların 
ortak başarısıdır.  Bu noktada, ÇSGB 
için bir parantez açmak gerekiyor. 
Toplu sözleşmeden kısa süre önce 
Bakanlık görevine atanan Sayın Ba-
kan,  sendikacılık birikimi sürecin uz-
laşmayla sonuçlanmasına büyük kat-
kı sağlamıştır” diye konuştu.

Yalçın’dan Sürece Katkıda 
Bulunanlara Teşekkür

Konuşmasında ÇSGB Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu’na teşekkürlerini ileten 
Yalçın, “Sürecin suhuletle ve karşılıklı 
anlayış içerisinde yürütülmesine ze-
min oluşturan Bakanlığımızın Bakan 
Yardımcısı ve Müsteşarına, Kamu İş-
veren Heyeti’nin bütün bileşenlerine, 
kurum temsilcilerine, bilgi ve birikim-
leriyle sürece anlamlı katkılar sağla-
yan emekleri için teşekkür ediyorum.  
Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti 
Başkanı olarak, sendikalarımızın ge-
nel başkanlarına, teşkilat mensupla-
rımıza ve teknik uzmanlarımıza da 
ayrıca teşekkür ediyorum. Şüphesiz, 
bu süreçte emek tarafının teklifl e-
rini, tepkilerini, akıttığı teri ve masa 
dışı diplomasi girişimlerini doğru bir 
içerikle ve hızlı bir şekilde kamuoyu-
na aktarılmasında bize destek olan 
medya kuruluşlarına ve basın emek-
çilerine de süreçteki gayret ve has-
sasiyetleri için minnetlerimi sunuyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesi’yle Önemli Kazanımlara 

İmza Attı

4. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, 
“uzlaşmak emek gerektirir” nokta-
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sında, sendikacılık tarihine kayıt dü-
şülecek ve sendikal alanda referans 
gösterilecek bir içerikle sonuçlandı-
ğına dikkat çeken Yalçın, “Bu iki ka-
zanım, 50’si genel toplu sözleşmeye, 
206’si hizmet kolu toplu sözleşmele-
rine ait olmak üzere 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesinde yer alan toplam 256 
kazanım kadar değerli ve önemlidir.  
Memur-Sen ve bağlı sendikaları, hem 
genel toplu sözleşme hem de hizmet 
kollarının her biri itibariyle 4. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’yle yeni rekorların 
altına imza atmıştır. Memur-Sen, 4. 
Dönem Toplu Sözleşmeyle birlikte, 
akademik hizmet sendikacılığı, göl 
kenarında nehir düşleyen aksiyoner 
duruş sendikacılığı, insan merkezli ve 
çözüm odaklı sendikacılığı noktasın-
da çıtayı, bir çokları açısından ulaşıl-
ması imkânsız bir noktaya çıkarmıştır. 
4. Dönem Toplu sözleşme sürecinde-
ki gelişmelere ve ilk tekliften nihai 
noktaya gelinceye kadar kat edilen 
mesafeye bakıldığında; akl-ı selim 
sahibi herkesin takdir edeceği  bir 
sonucun elde edildiği görülecektir” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Hükümet, Kamu Görevlilerine İki Yıl 
İçin Yapılacak Zam Oranına İlişkin 

Teklifini %40 Artırdı

Kamu İşveren Heyeti tarafından su-
nulan ilk teklifin kendileri tarafından 
kabul görmediğini anımsatan Yalçın, 
“14 Ağustos’ta Kamu İşveren Heyeti, 
2018 için 3+3, 2019 yılı için 3+3 ve 
iki yıllık kümülatif %12.5 olacak bir 
teklifl e masaya geldi. Biz, bu teklifi 
müzakere edilemez bulduğumuzu 
ve Hükümetin Kamu İşveren Heyeti 
eliyle masaya yeni bir teklif sunma-
sı gerektiğini deklare ettik. Bizim bu 
kararımızda ısrarımız ve Hüküme-
tin uzlaşmaya dönük adımlar atma 
iradesinin ortak etkisiyle, birazdan 
İşveren Heyeti Başkanıyla birlikte im-
zalayacağımız oranların masaya gel-
mesini sağlayan gelişmeler yaşandı. 
İlk teklifteki zam oranları ile imza altı-
na alacağımız zam oranları arasındaki 

fark incelendiğinde; emek tarafı ola-
rak ortaya koyduğumuz kararlılığın 
değeri ve önemi, Hükümetin süreçte 
attığı adımların da büyüklüğü çok 
daha iyi anlaşılacaktır. Siyasi iradenin 
ilk teklifi ile nihai zam oranı arasında 
mukayese yaparak teklif noktasın-
da sağlanan ve yapılan artışları şu 
şekilde ifade edebiliriz. 2018 yılının 
ilk altı ayı için yapılan ilk teklif %33, 
ikinci altı ayı için yapılan teklif ise %16 
artırılmış böylece 2018 yılına ait kü-
mülatif zam oranında, ilk teklife göre 
%25 oranında artış gerçekleşmiştir. 
2019 yılının ilk altı ayı için yapılan ilk 
teklif %33, ikinci altı ay için yapılan 
ilk teklif %66 artırılmış böylece 2019 
yılına ait kümülatif zam oranında, ilk 
teklife göre %50 oranında artış ger-
çekleşmiştir. İki yıllık kümülatif zam 
oranında ilk teklifte oran %12.5 iken 
imza altına alacağımız iki yıllık kümü-
latif artış oranı %17.54 olmuştur. Bu 
şekilde kümülatif artış oranında %40 
artış sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle 
siyasi irade, kamu görevlilerine iki yıl 
için yapılacak zam oranına ilişkin tek-
lifini %40 artırmıştır” değerlendirme-
sinde bulundu. 

“Masaya sunulan ilk teklif, (mevcut 
katsayılar üzerinden) kamu görevlile-
rine iki yıllık toplamda 27 Milyar daha 
pay aktarılması anlamına geliyordu” 

diyen Yalçın, şöyle devam etti: “Ni-
hai zam oranları yönüyle bakıldığın-
da ise (mevcut katsayılar itibariyle) 
kamu görevlilerine iki yıllık toplamda 
36 Milyar daha pay aktarılmış oldu. 
Bütün bunların özeti şudur, toplu 
sözleşme masası marifetiyle ve o 
masada emek tarafının yetkili özne-
si olan Memur-Sen ile İşveren Heyeti 
tarafından temsil edilen siyasi iktida-
rın uzlaşmasıyla kamu görevlilerine 
bütçeden aktarılacak paya; 36 Milyar 
daha ilave edilmiştir.”

Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımızla Görüşmelerimiz 

Sürece Olumlu Yansıdı

Siyasi iradenin sürece katkılarından 
bahseden Yalçın, “4. Dönem Toplu 
Sözleşmenin uzlaşmayla sonuçlan-
ması noktasında ortaya koydukları 
iradeyi ayrıca ve açıkça ifade etmek 
gerekiyor. İlk teklif sonrasında Sayın 
Başbakanımızla ve Sayın Cumhur-
başkanımızla yaptığımız görüşme-
lerin sürece olumlu katkısını ve bu 
görüşmeler sonrasında uzlaşmayı 
sağlayan oranlara ulaşıldığını özellik-
le belirtmek isterim. Biz, 15 Temmuz 
FETÖ darbe teşebbüsünde Cumhur-
başkanımızın liderlik ve cesaretiyle 
milletine güven verdiğini, kirli ve sinsi 
kalkışmayı bitirme noktasında mille-
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tine güvendiğini, milletini harekete 
geçirdiğini bizzat biliyoruz. 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme sürecinde Kamu 
İşveren Heyetine cömertlik ve adalet 
çizgisini işaret ederek, uzlaşma kapı-
sının kilidini açan en önemli etkenin 
bizzat Cumhurbaşkanı olduğunu da 
ifade etmem gerekiyor.  Zira, Cum-
hurbaşkanımızın bu hamlesi, toplam-
da 9 milyarlık bir tutarın toplu sözleş-
me masasına gelmesini sağladı” diye 
konuştu.     

En Düşük Devlet Memuru Aylığı; 
2019 Yılı Temmuz Ayında 2.827 TL 

Olacak

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Kamu görevlilerinin maaşlarına yapı-
lacak zam; 2018 yılı için %4+%3,5’tir. 
2019 için ise %4+%5’tir. Bu çerçe-
vede, 2018 yılı kümülatif zam oranı 
%7.64,  2019 yılı kümülatif zam oranı 
%9,20’dir. İki yıllık kümülatif zam ora-
nı ise %17.54’tür. Bu oranlar çerçeve-
sinde, (13.derecenin 1.kademesindeki 
bekar hizmetli arkadaşımızın), halen 
2.405 TL olan en düşük devlet me-
muru aylığı; 2019 yılı temmuz ayın-
da maaşı 2.827 TL olacaktır. Böylece 
toplamda maaşında 422 tl artış sağ-
lanacaktır. Maş zammına ilişkin genel 
artış oranı dışında, gerek genel top-
lu sözleşmede gerekse hizmet kolu 
toplu sözleşmelerinde yer alan mali 
ve sosyal haklara, demokratik hakla-
ra ilişkin kazanımlar da var.  Örneğin, 

toplu sözleşme görüşme sürecinde 
kendine özgü gündem oluşturan He-
lal Gıda Sertifikasına sahip yiyecek ve 
yemek malzemelerin kullanılmasına 
ilişkin teklifimiz,  helal gıda sertifika-
lı ürünlerin kullanılması noktasında 
esnek geçişe imkân verecek şekilde 
toplu sözleşme hükmü olarak metin 
içerisinde yer aldı. Çocuk yardımının 
engelli çocuklar için artırımlı öden-
mesine ilişkin bir hüküm de genel 
toplu sözleşme metni içerisinde yer 
alıyor. Eğitim kurumu bulunmayan 
yerleşim yerlerinde görev yapan 
kamu görevlilerinin eğitim gören ço-
cuklarının yurtlara yerleştirilmesinde 
öncelik verilmesi de ilk kez bu top-
lu sözleşmeyle kamu görevlileri için 
hayata geçirilmiş olacak.  Bütün bu 
değerlendirmeler ışığında, toplu söz-
leşme müzakerelerinin son günün-
deki uzlaşmayı ve 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesini imzalamayı çok önemli 
buluyoruz.”

4.Dönem Toplu Sözleşmesi, 
Herkese Hayırlı Olsun

Masa müzakereleri yanında masa 
dışı diplomasinin ne kadar gerekli ve 
önemli olduğunu bir kez daha gör-
düklerini ifade eden Yalçın, “Türkiye, 
bu masada varılan uzlaşmayla önem-
li bir gerginlik ihtimaline son vermiş-
tir. 5 Milyonu aşkın umudunu yitirmiş 
insan yerine 20 milyonu aşkın umu-
du, huzuru ve mutluluğu desteklen-
miş insan kitlesinin varlığına gerekçe 
oluşturulmuştur.   4. Dönem Toplu 
Sözleşmenin süreci, sonucu, hüküm-
leri ve kazanımlarıyla kamu görevli-
lerine, kamu personel sistemimize, 
milletimize ve ülkemize hayırlar ge-
tirmesini temenni ediyorum. Yeni ve 
Güçlü Türkiye noktasında umut kı-
rılmasına neden olacak uzlaşmazlık 
halinin oluşmaması için azami gayret 
ve çaba sarf eden herkese teşekkür 
ediyorum. Emeğin değerini artırma, 
ekmeği hakça paylaşma noktasında 
müzakere ve mücadelenin birlikte 
yürütülmesi noktasında ortaya koy-
duğumuz iradenin paydaşı olan Bü-
yük Memur-Sen ailesinin liderlerine, 
öncülerine ve mensuplarına şükran-
larımı sunuyor, daha iyi, daha doğru 
ve daha güzel noktasında akıtacağı-
mız terin karşılık bulması noktasında 
Allah’ın yar ve yardımcımız olmasını 
diliyorum” diyerek sözlerini noktala-
dı.
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‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu çalışan-
larının; 2018 ve 2019 yıllarında mali ve sosyal haklarının 
belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesi, Bayındır Memur-
Sen ile hükümet arasında imzalandı.

Mutabakat metni; ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ 
hizmet kolu çalışanları adına Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile Kamu İşveren Heyeti 
adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu tarafından imza altına alındı. Bayındır Memur-Sen 

4. DÖNEM HİZMET KOLU 
TOPLU SÖZLEŞMEMİZİ İMZALADIK

hizmet kolu çalışanlarımız adına önemli kazanımlara imza 
attı. İmza töreninde; Bayındır Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcıları Gökhan Şimşek, Ayhan Aldagül ve Mustafa 
Büyük de hazır bulundu.

4. Dönem Toplu Sözleşme nihayetinde Kamu Görevlileri-
nin maaş ve ücretlerine alınan zammın yanı sıra, ‘Bayındır, 
İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolunda görev yapan ça-
lışanların faydalanacağı yeni mali ve sosyal haklar imza 
altına alındı.
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2017’NİN SON KPDK TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamu Personeli Danışma Kurulu 
(KPDK) toplantısı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 

Sarıeroğlu başkanlığında, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın ka-
tılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, gerçekleştirdi-
ği sunumda ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 
Hizmetleri’ hizmet kolu özelinde tek-
lifl eri sıraladı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu Sözleş-
me metninde çalışma konuları başlığı 
altında toplanan hükümlerle ilgili ola-
rak başlatılmış çalışmaların 31 Aralık 
2017 tarihine kadar sonuçlandırıla-
rak 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren 
kamu görevlilerinin lehine hayata ge-
çirilmesi zorunluluğunu son kez yine-
liyoruz. Bununla birlikte, gerek KPDK 
gündemine getirilerek üzerinde de-
ğerlendirmeler yapılan konular, ülke-
mizde ve dünyada yeni gelişmelerin 
olması, ekonomik parametrelerdeki 
değişiklikler, döviz kurlardaki hare-
ketlilik, enfl asyonun ürettiği baskı, 
sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu 
sözleşmelerde yer almamakla birlik-

te Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara 
yazılı ya da sözlü olarak iletilen tek-
lifl erimizin de 2018 yılı Mart ayında-
ki gerçekleştirilecek Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantısına kadar 
birlikte oluşturacağımız ortak çözüm 
noktalarında sonuçlandırılması tekli-
fimizi ifade ediyoruz” dedi. 

KPDK, Etkin Bir Çözüm 
Birlikteliği Olarak Görülmeli

Konuşmasında, “Sosyal diyalogun 
geliştirilmesi ve sonuç üretmesi nok-
tasında KPDK, öncülük yapmalı ve 
herkesin takip edeceği bir izlek oluş-
turmalıdır” diyen Ali Yalçın, “Kamu 

personel sisteminin ve personel mev-
zuatının irdelenmesi, başat unsurları-
nın korunması, sorun yumaklarından 
kurtarılması açısından KPDK; etkin 
bir “çözüm birlikteliği aparatı” ola-
rak kullanılmalıdır. Kamu yönetiminin 
etkinliği, kamu hizmetlerinin kalitesi-
nin yükseltilmesi, kamu personelinin 
haklı beklentilerinin ortak bir çerçe-
veyle kazanıma dönüştürülmesi bağ-
lamında KPDK;   katılım noktasında 
sosyal diyalog fırsatı, katkı noktasın-
da aksiyoner paydaşlık imkânı sunan 
bir formla bakış ortaklığı, bağlayıcı 
kararlar üretme mutfağı olarak gö-
rülmelidir” diye konuştu.  

Kamu Görevlileri Büyümeden 
Pay Almıyor

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: 
“Kamu Personeli Danışma Kurulu’nun 
ne sorunları görme ne de çözüm 
üretme noktasında bir kapasite soru-
nu var. Sonuç itibariyle, toplu pazar-
lığı yapmaya ve imzalamaya yetkili 
öznelerin tamamı bu masada da yer 
alıyor. Üstüne de yetkisi olmamak-
la birlikte ikinci ve üçüncü sıradaki 
Konfederasyonlar da toplu sözleş-
me masasında olduğu gibi KPDK’da 
temsil ediliyor. Kamu personel sis-
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temine yönelik ilgili, ilgisiz öznelerin 
konuştuğu farklı konular üzerinden 
sistemin kamuoyu gündeminde sü-
rekli yer bulduğu bir süreci yaşıyoruz. 
Kamuda performansın, iş güvencesi 
odaklı tartışmaların, 657 sayılı Kanu-
na yönelik reform odaklı yaklaşımla-
rın dile getirildiği, tespit kurgusuyla 
kamu görevlilerine yönelik tehditle-
rin parafl ara dönüştüğü bir gündem 
ağırlıkla sahne arkasında oluşturulup 
sahaya sürülüyor. 4. Dönem Toplu 
Sözleşme görüşmelerinin gerçekleş-
tiği bir süreçte yürütülen çalışmalar 
sonucunda hazırlanan Orta Vadeli 
Program’da kamu personel sistemi-
ne dair cümleler oluşturuluyor. Orta 
Vadeli Mali Plan’da kamu personel 
sisteminin Merkezi Yönetim Bütçe-
si’ndeki karşılıklarıyla ilgili öngörüler 
ortaya konuyor. Bütçenin büyüklüğü 
artarken, kamu personeline aktarıla-
cak kaynağın bütçedeki payının her 
yıl düşürülmesine yönelik bir plan-
lama sahaya sürülüyor. Biz, kamu 
görevlileri büyümeden pay almıyor, 
büyümeden kamu görevlilerine pay 
aktarılmıyor dediğimizde “ olur mu 
öyle şey” şaşkınlığı ortaya koyuluyor-
du. 2017-2019 yıllarına ait Orta Vadeli 
Programa bakın, kamu personeline 
aktarılan kaynağın sürekli azalma 

eğilimini daha doğrusu azaltılma 
iradesini net bir şekilde görürsünüz. 
Burada rakamları sıralayacak değilim. 
Bu Programı ve devamı niteliğinde-
ki planı hazırlayanlar masanın karşı 
tarafındalar. Bütçe büyürken kamu 
personeline aktarılan payın, oranın 
küçülmesini, büyümeden pay veril-
mediğinin en büyük delili olarak gör-
mek ve anlamak gerekir.” 

İmza Altına Aldığımız Konular 
Neden Hayata Geçmiyor?

3. Dönem Toplu Sözleşme görüşme-
lerinin üzerinden yaklaşık 27 ay geç-
tiğini ifade eden Yalçın, “O tarihten 
itibaren şu andaki toplantı dâhil 5 
kez KPDK toplantısı gerçekleştirildi. 
2015 yılında imza altına aldığımız 3. 
Dönem Toplu Sözleşmesinde çalışı-
lıp karara bağlanacak konular olarak 
yer verdiğimiz başlıklar vardı. Fiili 
hizmet zammı, kadroya geçiş, kad-
ro-derece sınırlamasının kaldırılması, 
sivil personelin hukuki konumları, ek 
ödemeyle ilgili yaşanan sorunlar, ek 
göstergeler gibi her biri personel sis-
teminin önemli alt sistemi ve uygula-
ma alanı olan konular. Bunlardan bir 
bölümünü 4. Dönem Toplu Sözleş-
mesiyle karara bağladık. Bir bölümü 
ise halen duruyor. 3. Dönem Toplu 
Sözleşmesinde imza altına aldığımız, 
siyasi iradenin kendisini Kamu İşve-
reni imzasıyla sorumluluk sahasında 
gördüğü, gerçekleştirmeyi taahhüt 
ettiği konularda sessizliğini sürdüren, 
sümen altına itme çalışması yapan 
kurumlar var ne yazık ki hala” dedi.  

Mutfak Hızlı Çalışmalı

Yalçın, Milli Eğitimle ilgili iki alanda 
Cumhurbaşkanın açık ikazları ve de-
ğişiklik beklentilerini deklare ettiğine 
şahit olduklarını belirterek, “Biri or-
taöğretime geçiş, diğeri yükseköğ-
retime geçiş sistemi. Her ikisiyle ilgili 

çalışma bir ay geçmeden tamamlan-
dı. Demek ki, kamu idaresi, bürokrasi 
mutfağı istediği zaman hızlı çalışıp, 
sorunu çözüyor, çözümü hayata ge-
çirebiliyor.   Bir ayda reform sayıla-
bilecek şekilde iki konu başlığında 
değişim ortaya koyan irade 27 aydır 
imzasının bulunduğu, çözüm için ter 
akıtma taahhüdünde bulunduğu ko-
nuları çözmek bir tarafa KPDK ma-
sasına getirmekte zorlanıyor. Burada 
samimiyet sorunu mu var, ehliyet so-
runu mu var mutlaka masaya yatırıl-
malıdır. TEOG ve YKS gibi uzun erimli 
ve neredeyse vatandaş kitlesinin ta-
mamını doğrudan ve dolaylı etkile-
yen iki konuyu, bütünüyle değişiklik 
içeren bir zeminde masaya yatıran ve 
karara bağlayan siyasi ve bürokratik 
irade, 3. Dönem Toplu Sözleşme-
sindeki sözünün, imzasının gereğini 
yapmayı ne zaman düşünüyor. Sayın 
Cumhurbaşkanının 2014 yılında sağ-
lık çalışanlarına söz verdiği yıpranma 
payı, fiili hizmet zammı düzenleme-
si de henüz karara bağlanmış değil. 
Konu emek, kamu görevlilerinin haklı 
talepleri, Yeni ve Büyük Türkiye’den 
beklentileri olduğunda ertele, ötele, 
unut ve uyut tuşlarına basanlar, kit-
leleri tepki ile buluşturma hesabı ya-
panlar var mı, varsa kim, kimler diye 
merak ediyoruz” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Yalçın’dan Bakanlığa 657 
Sorusu

Türkiye’de hükümet sistemini değiş-
tirmekle sonuçlanan bir milli muta-
bakat gerçekleştiğini belirten Yalçın, 
“Referandumla kabul edilen Anayasa 
değişikliyle hükümet modelimiz Par-
lamenter Sistem’den Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Modeli’ne evrildi. Kamu 
Yönetim Sistemi’ne doğrudan etki 
edecek bu reformist zeminin kamu 
personel sistemine, kamu hizmetleri 
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organizasyonuna yansımasının neler 
olacağı, neler olması gerektiği, perso-
nel mevzuatına, teşkilat kanunlarına, 
yapılarına nasıl yansıtılacağı odaklı 
çalışma ve hazırlıklar yapıldığı iddia 
ediliyor. Bu iddia doğruysa da gerçe-
ğe aykırıysa da vahim. Bu türden id-
diaları içeren haberlerin önüne geçil-
miyor. Doğruysa iki kat vahim. Çünkü 
bu türden tartışmaların yapılması ge-
reken yer burası, bu hazırlıkları bütün 
yönleriyle tartışması gereken özneler, 
kurumlar ve sivil toplum örgütleri de 
bu masada. Bu noktada, Sayın Baka-
na sormak isterim. Hükümet Modeli 
değişikliği kapsamında yürütüldüğü 
iddia edilen uyum düzenlemelerinin 
kapsamında kamu personel sistemi 
ya da 657 sayılı Kanun var mı? Varsa, 
Bakanlık bu çalışmaların neresinde… 
Bu çalışmalarda Bakanlık var ise Ba-
kanlığın bu konuyla ilgili eşit tarafı 
hükmü konumundaki kamu görev-
lileri sendikacılığın yetkililerinin bu 
masalarda olmaması Bakanlığı rahat-
sız eder mi?” diye sordu. 

Yalçın’dan 4/B ve 4/C Vurgusu

İki yılı aşkın süredir kamuoyunun 
gündeminde olan taşeronların kad-
roya geçirilmesine yönelik çalışma-

ların olduğunu hatırlatan Yalçın, “İlk 
itirazımız buraya, taşeronların kad-
roya geçişine değil kamuda görev 
yapan 4/B ve 4/C’lilerin, KİT’lerdeki 
memur işi yapan işçilerin de dâhil 
olduğu şekilde kadroya geçiş düzen-
lemesine ihtiyaç var. Kadroya geçiş 
beklentisi içerisinde olan ve bu bek-
lentileri siyaset ve bürokrasi tarafın-
dan da ‘haklı’ ilan edilen kitleler var. 
Taşeron uygulamasının kaldırılması 
hedefi yanında mevcut taşeron iş-
çilerin kamuyla ilişkilendirilmesine 
yönelik mutfak çalışmasının akıbeti, 
hedefi hakkında bir bilgi sahi değiliz. 
Kamu tarafı, kendisi söyleyip kendi-
si dinliyor. Bu insanlar, bizim çalışma 
hayatımızın özneleri. Bu insanlar, ça-
lışma hayatının melezleri muamelesi 
görüyor. İş kamuya ait fakat işveren 
özel sektör. Maaşı özel sektör veri-
yor/vermeli fakat kıdem tazminatının 
garantörü kamu maliyesi. Durum bu 
iken tam iki yıldır farklı dozda işçi mi 
olacaklar, kamu görevlisi mi sayıla-
caklar tartışması, çalışması ve çatış-
ması yürütülüyor. İşçi sendikalarına 
mı kamu görevlileri sendikalarına mı 
üye olacaklar bu belli değil.  Özel bir 
istihdam türü denilerek; “işimize kim-

se karşımasın”, “bu işe işçi ve kamu 
görevlileri sendikaları bulaşmasın” 
strateji ve taktiği güdülüyor sanki… 
Bir kitleyi toptancı bir yaklaşımla işçi 
ya da kamu görevlisine dönüştürmek 
doğru mu yanlış mı? sorusunu sor-
duğumuzda verilecek çok cevap var. 
Bizim de vereceğimiz cevaplar, karşı 
çıkacağımız yaklaşımlar var. Memur 
işi yapan taşeronların kadrolu olarak 
memur, işçi işi yapanların kadrolu 
kamu işçisi olması gibi bölümlenmiş 
bir seçeneği niye tartışmıyoruz? Ta-
şeron işçi olarak ter akıtan arkadaşla-
rımız kamu görevlisi sıfatıyla ilişkilen-
dirilecekse bizim, kamu işçisi olarak 
tanımlanacaklarsa işçi sendikaları 
konfederasyonlarının görüşlerine 
niye başvurulmuyor? Neden bugüne 
kadar yürütülen çalışmaların evsafı 
ve geldiği nokta açıkça paylaşılmı-
yor?  Taşeron uygulaması olmasaydı 
kadrolu istihdam kapsamında kamu 
görevlisi ataması yapılacak alanlarda 
görev yapanların kamu işçisi olması 
ne kadar doğru. Ya da kamu tara-
fından doğrudan alım yapılsaydı da 
kadrolu işçi statüsünde istihdam edi-
leceklerin özel statüde ya da kamu 
personeli görünümünde işçi statüsü-
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nün dışına çıkarılması ne kadar doğru 
olur? Hepsinden önemlisi, kamu per-
sonel sisteminin mevzuat, uygulama, 
ödül ve cezalandırma gibi süreçlerin-
den bütünüyle ayrı konumda bulunan 
taşeron işçi konumundaki kardeşleri-
mizin kamuyla ilişkilendirilmesi ça-
lışması yürütülürken, kamu personel 
sisteminin içerisinde istihdam edilen 
4/B ve 4/C statüsündeki arkadaş-
larımızın, vekil olarak ebe, hemşire, 
imam konumunda kamu hizmeti gö-
renlerin, ek ders ücreti karşılığı görev 
yapanların, KİT’lerde işçi statüsünde 
memurlar tarafından yürütülen işleri 
görenlerin kadrolu statüye geçiril-
memesine tepki vermemek mümkün 
mü? Kamuda taşeron uygulamasının 
sona erdirilmesi yetmez Kamu İşve-
renini taşeron patron konumuna ge-
tiren geçici ve sözleşmeli istihdam 
ile vekil, ek ders ücreti karşılığı gibi 
uygulamaların da tarih olması ve 
mevcutta bu uygulama kapsamında 
istihdam edilenlerin kadroya geçiş 
kapsamına dâhil olması gerekir” şek-
linde konuştu.

Kadro Beklentileri Karşılanmalı

“Kadroya geçişle ilgili düzenlemenin 
özne noktasında kapsamı, gerçekleş-
me tarihi noktasında iş akış şeması 
mümkünse bugün bizimle paylaşıl-
malı” diyen Yalçın, “Kamu Personel 
Sistemine ve personel mevzuatına 
dair konularda siyasi ve bürokratik 
öznelerce yapılan açıklamalar, arka 
planda yürütülen hazırlık ya da çalış-
malar konusunda açıklama ve varsa 
gelinen noktaya ilişkin birçok konuda 
sunum yapılması ve bilgi verilmesi 
gerekiyor. Bilgiyi verecek olanlar ile 
bilgilendirilmesi gerekenler bugün 
bu masada bir arada bulunuyor. Gelin 
bu KPDK’yı anlamlı kılalım ve kamu 
personel sisteminin önemli konularını 
özellikle de kadroya geçiş beklentisi 

olan kitlelerin bilgi beklentisini kar-
şılayacak hususları bugün bu masa-
da tartışalım ve karara bağlayacak 
adımlar atalım. Kamu İşvereni sıfa-
tının bileşeni olan Bakanlıkların, ku-
rumların bir arada olduğu emek ta-
rafının yetkili öznelerinin bulunduğu 
KPDK’nın çözüm üretme kapasitesini 
kadro beklentisi içerisinde olan kit-
leleri mutlu etmek için devreye so-
kalım. Türkiye’nin 20 bin civarındaki 
4/C statüsünde istihdam edilen kamu 
görevlisini kadroyla ilişkilendirmeye 
gücü yok mu? Sorusuna kim evet 
diyebilir. Türkiye’nin sözleşmeli per-
sonel olarak kamuda görev yapan, 
maaş alan, sosyal güvenlik sistemine 
dâhil olan kamu görevlilerini kadroy-
la tanıştırma noktasında isteksiz, ça-
resiz, yetersiz olduğu söylenebilir mi? 
Biz, bu sorulara şüphesiz Hayır diyo-
ruz. Türkiye, emeğin değerini bilen 
bir medeniyetin tarihsel izdüşümü-
dür. Türkiye, adaleti önemseyen ve 
vazgeçilmez gören bir değerler bü-
tününün yaşandığı coğrafyadır. Tüm, 
bunlar kadro beklentilerinin karşılan-
masını mümkün kılan fikri birikimin 
ve mali gücün varlığı karşısında, artık 
bu konuyu uzatmanın gereksiz oldu-
ğunu gösteriyor. “Kadrodan yoksun 
emek, güvenceden yoksun alınteri 
kalmamalı, kamuda kadrolu istihdam 

tek seçenek olmalı” iradesine uygun 
bir çözümü bugün bu masadan dek-
lare etmeliyiz. Türkiye’nin saygın iş 
ve insan onuruna uygun ücret nokta-
sında, dünyaya örnek olacak tarihsel 
birikimini sahaya sürmek için bundan 
daha uygun bir konu ve durum yok. 
Muhatapların yok sayıldığı bir yön-
temle, aksaklıkların giderildiği çö-
zümlerin hayata geçirildiği çalışma 
hayatına sahip bir ülke örneği yoktur. 
Bizim olmadığımız bir çalışma sorun-
ları anlama açısından da çözümlere 
ulaşma açısından da eksik kalır, yan-
lış olur. Bunu en iyi bu masada Kamu 
İşveren Heyeti temsilcisi sıfatıyla bu-
lunanların bilmesi ve ifade etmesi ge-
rekir” dedi. 

4. Dönem Toplu Sözleşme süreci son-
rasında kurdaki hareketlilik ve finans 
zemininde yaşananların Memur-Sen’i 
bir kez daha haklı çıkarttığını belir-
ten Yalçın, “Kur baskısının enfl asyon 
oranlarına yansıyacağı düzleme doğ-
ru girerken, maaş zamlarına ilişkin 
teklifl erini Merkez Bankası ve Orta 
Vadeli Program’da yer alan hedef ve 
tahminler üzerinden belirlemeyi ter-
cih ederek karar verme kolaycılığına 
giden kamu İşvereninin bu yaklaşım 
hatasının ilk sonucunu birinci altı 
ayda gördük. İmza altına alınan zam 
ile enfl asyon farkı kapsamında ya-
pılan zam neredeyse birbirine yakın 
oranlarda. Benzer bir durumu ikinci 
altı ay için de yaşama noktasına doğ-
ru gidiyoruz. Bu çerçevede, 1 Ocak 
2018 itibariyle yürürlüğe girecek olan 
4. Dönem Toplu Sözleşmesi dönemi-
ni, 5. Dönem Toplu Sözleşme masası-
na Kamu İşvereni tarafından masaya 
sunulacak teklifte hangi verilerin esas 
alınması gerektiği noktasında bir 
gözlem süreci olarak da değerlendir-
mek gerekiyor” dedi. 

“Kamu personel 
sisteminin ve 

personel mevzuatının 
irdelenmesi, başat 

unsurlarının korunması, 
sorun yumaklarından 
kurtarılması açısından 

KPDK; etkin bir “çözüm 
birlikteliği aparatı” 
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GENEL BAŞKAN TUFANOĞLU: 
HAİNLER EN AĞIR ŞEKİLDE 

CEZALANDIRILANA KADAR NÖBETTEYİZ

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Tufanoğlu, 15 Temmuz 
hain darbe girişimi davasının 

görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Ku-
rumları Kampüsü önünde şehit ya-
kınları ve gazilere destek için basın 
toplantısı düzenledi.

Memur-Sen Konfederasyonu hima-
yesinde kurulan Ankara 15 Temmuz 
Platformu’nun Sincan Ceza İnfaz Ku-
rumları Kampüsü önünde şehit ya-
kınları ve gazilere destek olmak ama-
cıyla başlattığı milli irade nöbetleri 
devam ediyor.

Bu kapsamda Sincan Cezaevi yer-
leşkesi önünde Genel Başkan Soner 
Can Tufanoğlu önderliğinde bir araya 
gelen Bayındır Memur-Sen üyeleri ve 
Genel Başkan Yardımcıları Gökhan 
Şimşek, Ayhan Aldagül, Mustafa Bü-
yük ile Ömer Türk ellerindeki döviz 
ve pankartlarla hainler hesap verene 
dek davaların takipçisi olmaya kararlı 
olduklarının mesajını verdi.

Burada düzenlediği basın toplantı-
sında açıklamalarda bulunan Bayın-
dır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu, FETÖ’cü hainler en 

ağır şekilde cezalandırılana kadar 
nöbet tutmaya devam edeceklerini 
söyledi.

“Terör örgütleri aziz milletimize 
tuzak kurmaya çalışıyor”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ku-
rulduğu günden bu yana düşmanla-
rıyla en büyük mücadelesini son iki 
yıldır verdiğine dikkati çeken Genel 
Başkan Tufanoğlu, “Karanlık odak-
ların desteğini arkasına alan terör 
örgütleri, içerde ve dışarıda dört bir 
koldan sinsice saldırarak ‘2023 he-
define’ ulaşmamıza engel olmaya 
çalışıyor. Güçlenen Türkiye’nin kud-
retinden korkan Siyonizm’in kuklası; 
başta FETÖ/PDY olmak üzere PKK, 
PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleri, 
şeytanın bile aklına gelmeyecek ha-
inliklerle aziz milletimize tuzak kur-
maya çalışıyor.” dedi.

“Devletimizin saldırılardan daha 
güçlü çıkacağını anlamıyorlar”

Hain teröristlerin, yıllardır ayrı ayrı 
gerçekleştirdikleri saldırıları, son iki 
yıldır birleşerek devam ettirdikleri-
ni belirten Genel Başkan Tufanoğlu, 
“Anadolu topraklarının yüz yıllardır 
bağrında yaşatılan ve nesilden nesle 
aktarılan ‘vatan aşkı’ Türk milletinin 
ayakta durmasında en büyük etken 
olmuştur. Bu vatan aşkını anlamayan 
hainler, yıllardır farklı isimler altında 
milletimize ve devletimize sinsice 
saldırdı. Fakat devletimizin bütün 
saldırılardan daha güçlü bir şekilde 
çıkacağını bir türlü anlamıyorlar.” 
diye konuştu.

“Dedelerimizin Çanakkale’de oldu-
ğu gibi torunları da 15 Temmuz’da 
tek yürek oldu”

“Siyonistlerin hain planlarının uygu-
layıcısı FETÖ, Türkiye’yi ele geçirmek 
için önce Gezi provokasyonu ardın-
dan 7 Şubat MİT Krizi ve 17-25 Aralık 
siyasi darbesi denemeleri ile halkın 
kendi iradesiyle seçtiği mevcut hükü-
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meti, arkasından hançerleyerek orta-
dan kaldırmaya çalışmıştır.” ifadesini 
kullanan Genel Başkan Tufanoğlu, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Bu alçak teşebbüslerinde başarı-
sız olan FETÖ ve arkasındakiler, 15 
Temmuz’da kalkıştıkları işgal hareketi 
ile aziz milletimize darbe yapmıştır. 
Fakat gözlerini kör eden bu çılgınca 
saldırı, şanlı Türk milletinin yüzlerce 
yıllık ‘vatan aşkını’ görmelerini en-
gelledi. Türkiye’nin karanlık geceden 
aydınlık bir sabaha kavuşmasını sağ-
layan aziz milletimiz, 15 Temmuz’da 
FETÖ ve arkasındakilere, atalarımızın 
mirası ‘vatan aşkımızı’ tankların önü-
ne atılarak, kurşunlara göğüs gererek 
en iyi şekilde hatırlattı. 15 Temmuz 
aynı zamanda tüm dünyaya Türk 
milletinin şerefl i vatan aşkını tekrar 
hatırlattı. Tıpkı Çanakkale’de dede-
lerimizin-ninelerimizin tek yürek ol-
duğu gibi torunları da 15 Temmuz’da 
tek yürek oldu ve 81 ilde meydanlara 
inerek aynı anda hainlere tepkisini 
gösterdi.”

“FETÖ’nün tetikçilerine gereken 
bedel ödetilmelidir”

Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı’nda 
olduğu gibi 15 Temmuz’da da üze-
rine düşeni bir an bile düşünmeden 
yerine getirdiğini anımsatan Genel 
Başkan Tufanoğlu, “Ellerindeki ay-
yıldızlı bayraklarla; kurşunların, tank-
ların, bombaların üstüne atlayan kah-
raman halkımız, hainlere en büyük 
tokadı atarak bir kez daha ümmetin 
umudu olmayı başardı. Alçak darbe 

girişimini püskürten millet, dirilişi de 
başlattı. 15 Temmuz Türkiye açısın-
dan tarihi bir milat oldu. Kirli hiçbir 
güç odağı artık darbeye kalkışama-
yacağını bu diriliş sayesinde çok iyi 
anladı. Türkiye’de bundan sonra dar-
be dönemi sona ermiştir. Fakat bu-
nun bütün hanilerce anlaşılması için 
FETÖ’nün tetikçilerine gereken bedel 
ödetilmelidir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Meydanları doldurduğumuz 
gibi duruşma salonlarını da 

dolduruyoruz”

“Türk Adaleti, ülkemizin bekası için 
gelecek nesillerimiz için şehitlerimiz 
ve gazilerimiz için FETÖ’nün alçak 
teröristlerine hak ettikleri cezayı ver-
melidir.” uyarısında bulunan Genel 
Başkan Tufanoğlu, şu şekilde konuş-
tu:

“Türkiye’nin en büyük sivil gücü ola-
rak 15 Temmuz gecesi meydanları boş 
bırakmadık ve demokrasi nöbetleri 
boyunca Türkiye’nin her meydanında 
milletin iradesine sahip çıkacağımı-
zı haykırdık. Mücadelemiz asıl şimdi 
başlıyor. Meydanları doldurduğumuz 
gibi duruşma salonlarını da doldu-
ruyoruz. Bugün burada bu davaların 
takipçisi olduğumuzun bilinmesi için 
toplandık. Meydanda kazandığımız 
zaferin anlam kazanması için yargı-
nın gerekli cezayı vermesi gerekiyor. 
Hainler en ağır şekilde cezalandırıla-
na kadar nöbet tutmaya devam ede-
ceğiz. 15 Temmuz şehitlerimizin ve 
bütün şehitlerimizin rahat uyumaları 

için hainlerin hak ettikleri cezayı çek-
meleri gerekiyor.”

“Darbeciler fütursuzca ‘kontrollü 
darbe’ söylemine sığınıyor”

Darbecilerin suçüstü yakalanmaları-
na ve bütün somut delillere rağmen 
manipülasyon taktikleriyle ağız birliği 
yaparak dünyanın gözünde mağduru 
oynamaya çalıştığını dile getiren Ge-
nel Başkan Tufanoğlu, “80 milyonun 
şahitliğine rağmen fütursuzca hain-
liklerini inkar eden darbeciler, bazı 
kesimlerden de destek alarak ‘kont-
rollü darbe’ söylemine sığınıyor. Ka-
mera kayıtlarına ve delillere rağmen 
yaptıkları hainliği inkar eden terörist-
ler, savunmalarında arsızca ‘kontrollü 
darbe’ imalarında bulunarak milletin 
aklıyla alay ediyor. FETÖ’cülerin bu 
ağız birliği, inkar ve savunma taktik-
leri aslında kendilerinin birileri tara-
fından kontrol edildiğini ortaya koyu-
yor.” ifadelerini kullandı.

“Hain emellerinize ulaşmanıza asla 
izin vermeyeceğiz”

Darbecilerin dezenformasyon tak-
tiklerinin ortaya çıkarılması ve hak 
ettikleri cezaya çarptırılmaları için 
bu davaların takipçisi olmayı sürdü-
receklerini vurgulayan Genel Başkan 
Tufanoğlu, sözlerini şu şekilde son-
landırdı:

“Dava nihayete erinceye kadar nö-
betteyiz. İhaneti önledik, ihanet 
edenlerin bedel ödemeleri için de eli-
mizden gelen gayreti göstereceğiz. 
Bütün hainler bilsin ki; yüzlerce yıl-
dır sahip olduğumuz vatan aşkımızla 
hain emellerinize ulaşmanıza asla izin 
vermeyeceğiz.”

Genel Başkan Tufanoğlu, basın top-
lantısının ardından beraberindekiler-
le birlikte duruşma salonuna geçerek 
davaları takip etti.

Sayı: 05 23



Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, 
yoksul Kudüslü Müslümanların 

desteklenmesi ve Türkiye’de Kudüs 
bilincinin arttırılmasına yönelik proje 
kapsamında Mirasımız Derneği’nin 
daveti üzerine Sivil Tolum Kurulu-
şu temsilcileriyle birlikte Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek çeşitli 
temaslarda bulundu.

Filistin’de, Kudüs başta olmak üzere 
tarihi şehirlerden El Halil ve Yafa’ya 
giden Genel Başkan Tufanoğlu, Filis-
tinli derneklerin temsilcisi ve üyeleriy-
le görüştü. Yetkililerden Filistinli Müs-
lümanların sıkıntıları hakkında bilgi 
alan Genel Başkan Tufanoğlu, temas-
larının ardından Filistinli vatandaşları 
evlerinde ziyaret ederek misafirleri 
oldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te 
yer alan Makased Hastanesi’ni de zi-

yaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, 
hastalara moral verdi.

Genel Başkan Tufanoğlu, Müslüman-
ların ilk kıblesi mübarek Mescid-i 
Aksâ’nın yanı sıra Hz .İbrahim’in 
Kudüs’e yarım saatlik mesafede olan 
Batı Şeria’daki El Halil’de bulunan 
mezarını da ziyaret etti.

“Filistinli kardeşlerimize yalnız 
olmadıklarını 
hissettirmek 
istedik”

Kudüs ziyareti 
hakkında değer-
l e n d i r m e l e rd e 
bulunan Genel 
Başkan Tufanoğ-
lu, “Biz sadece 
güçlü Türkiye’nin 

güçlü sendikası değiliz. Tüm maz-
lumların ve ümmetin sorumluluk 
bilinciyle adımlarımızı atıyoruz. Bu 
doğrultuda gerçekleştirdiğimiz ziya-
retle Filistinli Müslüman kardeşlerimi-
ze yalnız olmadıklarını hissettirmek 
istedik.” dedi.

“Kudüs kurtulmadığı sürece 
mazlumların âhı dinmeyecek”

Katil ve işgalci 
İsrail’in Filistinliler 
üzerindeki kan-
lı ellerinin bir gün 
hesap vereceğini 
vurgulayan Genel 
Başkan Tufanoğlu, 
“Ziyaretimizde in-
san haklarına aykırı 
işgali bizzat görme 
imkanı bulduk. Fi-

Genel Başkan Tufanoğlu’ndan
KUDÜS VE MESCİD-İ AKSA’YA ZİYARET
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listinli Müslümanların yaşadığı işgal 
çilesine tanıklık ettik. Kudüs İsrail’in 
işgalinden kurtulmadığı sürece maz-
lumların âhı dinmeyecek.” diye ko-
nuştu.

“Batı, Mescid-i Aksa’nın bizden 
uzak olduğunu zannetmesin”

Genel Başkan Tufanoğlu, İsrail’in 
güvenlik bahanesiyle Kudüs’te uy-
guladığı yasakların gerçekçi olmadı-
ğını belirterek, “İlk kıblemiz Mescid-i 
Aksa’nın, Siyonistlerin kirli postalları 
altında ezilmesini Müslüman alemi 
olarak kabul edemeyiz. Üç maymu-
nu oynayan Batı, Mescid-i Aksa’nın 
bizden uzak olduğunu zannetme-
sin ümmet olarak Siyonistlerin sinsi 
planlarının gerçekleşmesine izin ver-
meyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Müslümanlar insanlık dışı 
muamelenin ortadan kaldırılması 

için tek yürek olmalı”

İşgalci İsrail askerlerinin, Hz. İbrahim 
Camisi’nde ibadet etmek isteyen 
Müslümanlara gösterdiği sert tutumu 
şiddetle kınadığını dile getiren Genel 
Başkan Tufanoğlu, “Camiye ziyarete 
gelen Müslümanları kontrol etmeye 
çalışan İşgalci İsrail askerleri, sözde 
güvenlik bahanesiyle insanların iba-
det özgürlüğünü küçümsemeye cüret 
ediyor. Müslümanların üzerini araya-

rak camiye girmelerine izin veriyorlar. 
Bu ayrımcı kötü niyet gerilimin arttı-
rılması amacıyla bilerek yapılıyor. Si-
yonistlerin kirli ellerinin Müslümanlar 
için önem arz eden bir ibadethanenin 
üzerinde durmasına göz yummama-
lıyız. Bütün Müslümanlar insanlık dışı 
bu muamelenin ortadan kaldırılması 
için tek yürek olmalı.” değerlendir-
mesinde bulundu.

“Bayındır Memur-Sen, Kudüs’ü 
hiçbir zaman yalnız bırakmayacak”

Kudüs’e yaptığı hizmetlerden ötürü 
Mirasımız Derneği’ne teşekkür eden 

Genel Başkan Tufanoğlu, şunları kay-

detti:

“Ecdadımızın emanetinin unutulma-

ması için çabalayan değerli insanlar, 

Filistinli kardeşlerimizin çektiği çileye 

farkındalık oluşturmak maksadıyla 

önemli bir organizasyon düzenle-

diler. Umarım bu ziyaret kanlı işgal 

hakkında dünyanın bilinçlenmesine 

bir nebze daha katkı sağlar. Bayındır 

Memur-Sen, Kudüs’ü hiçbir zaman 

yalnız bırakmayacak.”

Sayı: 05 25



Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, 
Kızılcahamam’da özel bir otel-

de organize edilen Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Ankara 1. Bölge Müdürlü-
ğü Hizmet İçi Eğitim Semineri prog-
ramına katıldı.

Toplantıya; Kızılcahamam Kayma-
kamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam 
Belediye Başkanı Muhittin Güney, 
Tapu Daire Başkanı Adnan Kahveci, 
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Si-
nan Fidan,  Ankara Tapu ve Kadastro 
Bölge Müdürü Faruk Dönmez, Bayın-
dır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube 
Başkanı Taner Düzgören, Tapu ve Ka-
dastro İl Müdürleri ile kurum çalışan-
ları da katıldı.

“Memurlarımızın nefes almasını 
sağlayacak kazanımlar elde ettik”

Genel Başkan Tufanoğlu programda 
yaptığı konuşmada, 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesi’nde genel ve hizmet kol-
larına yönelik elde edilen kazanımlar-
dan gelecek toplu sözleşmede belir-
ledikleri hedefl ere, Tapu ve Kadastro 

memurlarının çalışma hayatında kar-
şılaştıkları zorluklardan sendika ve 
kamu kurumlarının ikili iş birliğine 
dair birçok konuda açıklamalarda 
bulundu.

Kamu çalışanlarının mali ve sosyal 
haklarının belirlendiği 4. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’nde elde edilen 
kazanımların önemine dikkati çeken 
Genel Başkan Tufanoğlu, “Hizmet 
kolumuzda çok önemli kazanımlara 
imza attık ancak Tapu ve Kadastro 
çalışanları için ayrı parantez açarsak 
memurlarımızın nefes almasını sağ-
layacak kazanımlar elde ettik.” dedi.

Tapu ve Kadastro özelinde 
kazanımlar

Toplu sözleşme sürecinin tek başına 
değerlendirildiğinde yeterince anla-
şılamayacağını belirten Genel Başkan 
Tufanoğlu, Tapu ve Kadastro özelin-
de elde edilen kazanımlar hakkında 
şu bilgileri verdi:

“1.Dönem, 2.Dönem ve 3. Dönem 
toplu sözleşmelerini de ekleyecek 
olursak özellikle 2012 yılında 666 

sayılı kanun hükmünde kararnamey-
le kaldırılan kadastro çalışanlarımız 
için kadastro tazminatımızı tekrar 
elde ettik. Bir kadastro çalışanı için 
bu ortalama 400 liraya tekabül edi-
yor. Bunun yanında 2. Dönem toplu 
sözleşmede medeni kanunun 1007. 
maddesindeki süre sınırlamasını es-
neterek 10 yıla çektik. Yine 2012 yı-
lında kaldırılan fazla mesai ücretini 
11 bin 500 tapu çalışanı için 1 Ocak 
2018 tarihi itibariyle tekrar kazan-
dık. Tapu çalışanlarımız aylık ortala-
ma 150 lira fazla mesai ücreti alacak. 
Çok önemli gördüğümüz 2015 yılında 
elde ettiğimiz Tapu ve Kadastro Ge-
nel Müdürlüğü’ne döner sermayeden 
karşılanmak üzere personel alımının 
önünün açılması geçtiğimiz aylarda 
yürürlüğe girdi. Böylelikle bin 300 
personel göreve başladı. Bütün bun-
lar Bayındır Memur-Sen’in önemli 
toplu sözleşme kazanımlarıdır.”

Kişi bazlı değil müdürlük bazlı 
performans değerlendirmesi

Kazanımların asla yeterli olmadı-
ğını vurgulayan Genel Başkan Tu-

HEDEF TAPU ÇALIŞANLARINA 
YENİ UNVAN
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Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Şehidimiz 
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin’in kabrini ziyaret 
etti. Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 

Can Tufanoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini 
değiştiren kahramanlarımızdan Şehit Piyade Astsubay 

Şehidimiz Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin’in 
kabrine ziyaret

Genel Başkan Tufanoğlu’ndan

Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret 
ederek dua etti.  Teşkilat ziyaretleri için Elazığ iline geçen 
Genel Başkan Tufanoğlu, burda Şehidimiz Fethi Sekin’in 
kabrinide ziyaret ederek dua etti.

fanoğlu, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne döner sermayeden 
pay alınmasıyla ilgili verdikleri müca-
deleyi devam ettireceklerini bildirdi.

Döner sermayenin önemine değinen 
Genel Başkan Tufanoğlu, “5.Dönem 
toplu sözleşmede ana gündemimiz 
döner sermayeden pay almak olacak. 
Konuyla ilgili de genel müdürümüzle 
istişare ettik. Tapu müdürlüklerinde 
yapılan işlem adedine bakılınca bin 
600’ün üzerinde rakam var. Bunlara 
puanlama oluşturulup kişi bazlı değil 
kurum bazlı yani müdürlük bazlı bir 
performansla değerlendirilmesi öne-
rimiz var. Elde edilen gelirin döner 
sermayeden karşılanması gibi bir dü-
şüncemiz var. Bununla ilgili çalışma-
ları başlattık. İnşallah 2019 yılındaki 
toplu sözleşmede masaya getirece-
ğiz.” ifadesini kulunladı.

Kalıcı çözüm spesifik iş görevi tanımı

Tapu çalışanlarının iş görevi tanımının 
spesifikleştirilip somut karşılığının 
sağlanması gerektiğinin altını çizen 
Genel Başkan Tufanoğlu, tapuda yeni 
bir kadronun ihtisası konusundaki 

görüşünü şu şeklide paylaştı:

“Tapu müdürlüğünde çalışan işlem 
yapan arkadaşlarımıza bilgisayar 
işletmeni unvanı verilirse toplu söz-
leşmede birçok kurumu ilgilendirdiği 
için tapu müdürlüklerine ekstra bir 
kazanım alamayız çünkü neredey-
se her kurumda bilgisayar işletmeni 
var. Tapu müdürlüğünde çalışan ar-
kadaşlarımızın yani kadronun ihtisas 
ettirilmesi lazım ancak böyle kalıcı bir 
çözüm bulabiliriz. Mesela özlük hak-
larını gümrük muhafaza memuruna 
eşitleyebiliriz. Önerdiğimiz bu yeni 
unvanı örneğin, ‘Tapu Muhafaza Me-
muru’, ‘Tapu Sicil Muhafaza Memuru’ 
veya ‘Tapu Uzmanı’ diye adlandıra-
biliriz. Bu unvan sayesinde maaş ar-
tacak buda yaklaşık 3 bin 500 ile 4 
bin lira arasında tekabül ediyor.  Do-
layısıyla yeni bir kadronun ihtisası 
çok önemli 2019’da öncelikli hedef-
lerimizden biri bu olacak bununda 
takipçisi olacağız. Ayrıca bir dahaki 
toplu sözleşmede medeni kanunun 
1007. maddesindeki süre sınırlaması-
nı daha da aşağı çekmek için çabala-
yacağız.”

“Mücadelemiz memurumuz 
memnun olana kadar sürecek”

Kamu kurumları arasında vatandaş 
memnuniyetinin en fazla olduğu ye-
rin tapu müdürlükleri olmasına rağ-
men tapu çalışanlarının memnuni-
yetsizliğinin farkında olduklarını dile 
getiren Genel Başkan Tufanoğlu, 
şunları kaydetti:

“Hazineye 10 katrilyona yakın sıcak 
para bırakan ve 1 milyara yakın dö-
ner sermayede parası olan yılda 25 
milyon vatandaşın ziyaret ettiği ve 
vatandaş memnuniyeti anketlerin-
de yüzde 97’lere çıkan başka hiç bir 
kurum yok. Gittiğim illerde özellik-
le tapu müdürlüklerini ve kadastro 
müdürlüklerini ziyaret ediyorum ça-
lışanlarımızın sıkıntılarını, dertlerini 
yerinde dinliyorum. Dolayısıyla bu 
kurumun çalışan memnuniyetsizliği-
nin de çok fazla olduğunu biliyoruz. 
Mücadelemiz memurumuz memnun 
olana kadar sürecek. Bu zamana ka-
dar elde ettiğimiz kazanımların üzeri-
ne bundan sonrada inşallah yenilerini 
ekleyeceğiz.”

Sayı: 05 27



Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı himayesin-

de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
ev sahipliğinde, Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
ortaklığıyla 20-24 Kasım tarihlerinde 
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen 2. Uluslararası Osmanlı Coğraf-
yası Arşiv Kongresine katıldı.

Programda Genel Başkan 
Tufanoğlu’na, Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Ömer Türk 
ile Gökhan Şimşek eşlik etti. Ayrıca 
birçok Bayındır Memur-Sen İl Temsil-
ciliği Başkanı ve yönetim kurulu üye-
leri de programda yer aldı.

Bayındır Memur-Sen Yönetim Kurulu, 
sendikal faaliyetler kapsamında fuar 
alanına stant kurdu. Standa gelen 
ziyaretçilere, Bayındır Memur-Sen’in 

sendikal çalışmaları ile Tapu ve Ka-
dastro özelinde elde edilen kazanım-
ların yer aldığı broşür, dergi ve görsel 
çalışmalarla çeşitli hediyeler verildi.

Bayındır Memur-Sen standını ziya-
ret eden Araştırmacı Gazeteci Yazar 
Abdurrahman Dilipak, Genel Başkan 
Tufanoğlu ile gündeme ilişkin bir süre 
sohbet etti.  Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ceylan ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan 
Kanal, kongrenin açılış programının 
ardından fuar alanında yer alan Ba-
yındır Memur-Sen standını ziyaret 
ettiler.

Genel Başkan Tufanoğlu, Bakan 
Yardımcısı Ceylan ve Genel Müdür 
Kanal’a ziyaretlerinden ötürü teşek-
kür ederek Memur Sen’in hazırladığı 
‘Mehmet Akif İnan’ eserlerini takdim 
etti.

‘2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası 
Arşiv Kongresi’ne katıldı

Genel Başkan Tufanoğlu,
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‘7. Ulusal Asfalt Sempozyumu
 ve Sergisi’ne katıldı

il kadın komisyonlarında görevli üyelerimizle 
bir araya geldi

Genel Başkan Tufanoğlu,

Genel Başkan Tufanoğlu,

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yollar Türk Milli Komitesi 
ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneğinin ortaklaşa 
düzenlediği ‘7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’ 

Ankara Sheraton Otel’de gerçekleşti. Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, sendikanın hizmet 

koluna bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün davetlisi 
olarak sempozyuma katıldı. Genel Başkan Tufanoğlu’na, 
programda Bayındır Memur-Sen Ankara 3 Nolu Şube 
Başkanı Zekeriya Çelik eşlik etti.

Memur Sen Kadın Komisyonları Teşkilat Eğitim 
Programı’na katılan Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu, il kadın komisyonla-

rında görevli üyelerimizle bir araya geldi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın konuşma yaptığı 
toplantıda mazlum Filistin halkına yaşatılan zulüm ve vah-
şete dikkat çekilirken kadın liderler, ‘Ortadoğu Siyonizme 
Mezar Olacak’ diye slogan attı. Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Ayhan Aldagül ile Bayındır Memur-Sen Ka-

dın Kolları Başkanı Betül Cineviz’in de yer aldığı toplantı-
da üye, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirme-
lerde bulunuldu. Güçlü kadın örgütlenmesinin sendikal 
bilince ve emek mücadelesine kattığı değerlerin konu-
şulduğu istişare toplantısında hizmet kolumuzda çalışan 
kadınlarımızın çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar 
ve çözüm önerileri ele alınırken Bayındır Memur-Sen’in 
bu konudaki reel hedefl eri ve projeleri üzerine fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Sayı: 05 29



Memur-Sen Kurucu Genel 
Başkanı Mehmet Akif 
İnan’ın adını taşıyan vak-

fın açılışı Ankara Hamamönü’nde 
gerçekleştirildi. Açılışa Başbakan 
Binali Yıldırım, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Ah-
met Arslan, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Onursal Genel Başkanı ve Ak 
Parti Milletvekili Ahmet Gün-
doğdu, Mehmet Akif İnan Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Özer, Memur-Sen Eski Genel 
Başkanları Fatih Uğurlu, Ahmet 
Aksu, Ankara Valisi Ercan Topa-
ca, Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, Büyük Bir-

lik Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Destici, Ak Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Ak Parti Milletveki-
lileri Yalçın Akdoğan, Halil Et-
yemez, Ravza Kavakçı, Lütfiye 
Selva Çam, Hüsniye Erdoğan, 
Çiğdem Kararslan, Mücahit Ars-
lan, Yusuf Beyazıt,   PTT Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna, Altındağ Beledi-
ye Başkanı Veysel Tiryaki, Meh-
met Akif İnan’ın kızı Banu İnan 
ve kardeşleri Hayati Cengiz İnan 
ve   Ahmet Hamdi İnan, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların genel 
başkanları ver yönetim kurulu 
üyeleri katıldı.

Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan vakfın açılışı 
Ankara Hamamönün’de gerçekleştirildi

Mehmet Akif İnan Vakfı, Başbakan 
Binali Yıldırım, Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Memur-Sen Genel 

Başkanı Ali Yalçın, siyasi parti 
genel başkanları, milletvekilileri 
ve Mehmet Akif İnan severlerin 

katılımı ile açıldı.

Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, Genel 
Başkanımız Tufanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu’nu sendikamız genel merkezinde ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Gökhan 
Şimşek, Ömer Türk ve Mustafa Büyük’te gerçekleşen ziya-
rette hazır bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ‘Bayındır, 
İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı kurumlarla 
ikili iş birliği üzerine gelişmelerin değerlendirildiği toplan-

tıda, Bayındır Memur-Sen’in gündeminde yer alan sendi-
kal faaliyetler, kamu çalışanlarına yönelik reformlar, kamu 
kadrosuna dahil edilen taşeron ve 4/C’li çalışanlar, 4. Dö-
nem Toplu Sözleşme kazanımları ve memurların sorun ve 
talepleri konularındaki Bayındır Memur-Sen görüşleri, Ba-
kan Yardımcısı Ceylan ile paylaşıldı.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Memur-Sen tarafından 15 
Temmuz için hazırlanan ‘Küresel İşgale Destansı Direniş’ 
adlı albümü Bakan Yardımcısı Ceylan’a hediye etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, nazik misafir-
perverliğinden ötürü Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Tufanoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Genel Başkanımız Tufanoğlu’nu ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan,

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, 
Genel Başkanımız Tufanoğlu’nu 

makamında ziyaret etti.
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Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yal-
çın, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Me-

tin Memiş ile birlikte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Başkanlığı (AFAD) görevine getirilen Dr. Mehmet 
Güllüoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu çalışanları 
adına imzaladığımız 2018-2019 yıllarını kapsayan hizmet 
kollarımızın geneline yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşme-
sinde öne çıkan kazanımlarımızın ele alındığı görüşmede, 
Türkiye başta olmak üzere bölge ve dünya gündemine 
ilişkin yaşanan gelişmeler de konuşuldu. AFAD çalışanı 
personellerin sorun ve taleplerinin masaya yatırıldığı gö-

AFAD Başkanı Güllüoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Tuzcuoğlu’nu ziyaret etti

rüşmede, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, 
eski Türk Kızılayı Genel Müdürü Güllüoğlu’na yeni görevi 
AFAD Başkanlığı için hayırlı olsun dileklerini iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise tebrik ettiği AFAD 
Başkanı Güllüoğlu’na, Memur-Sen tarafından 15 Temmuz 
için hazırlanan ‘Küresel İşgale Destansı Direniş’ adlı albü-
mün yanı sıra Eğitim-Bir-Sen’in hazırladığı ve henüz ka-
muoyuna açıklanan, ‘Türkiye’de Suriyeli Çocukların Eğiti-
mi: Güçlükler ve Öneriler’ raporunu hediye etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ise ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen heyetine teşek-
kür etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, ‘Bayındır, 
İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı kamu kuruluşlarıyla iş 
birliğine yönelik ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Tufanoğlu, memurların sorunlarını ilettiği Müsteşar Yardım-

cısı Tuzcuoğlu’na çalışma hayatında karşılaşılan zorluklara ilişkin çözüm 

odaklı önerilerde bulundu.

Yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının ele alındığı 

görüşmede bakanlık ile bakanlığa bağlı kurumlarda çalışan personellerin 

talepleri hakkında fikir alış-verişinde bulunuldu.

Genel Başkanımız Tufanoğlu
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Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ı 
makamında ziyaret etti

İller Bankası Genel Müdürü Büyük ile görüştü

TKGM Genel Müdürü Kanal ile görüştü

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 

Genel Başkanımız Tufanoğlu,

Genel Başkanımız Tufanoğlu,

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı kamu 
kuruluşlarıyla iş birliğine yönelik ziyaretlerine devam eden Ge-
nel Başkan Tufanoğlu, memurların sorunları hakkında kurum 
idarecileriyle istişarelerde bulunuyor.

Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal’ı maka-
mında ziyaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, KGM personelle-
rinin taleplerini iletti.

Kurum çalışanların sorunlarının ve eksikliklerinin ele alındığı 
görüşmede çözüme yönelik fikir alış-verişinde bulunuldu.

Bayındır Memur-Sen Genel Başka-
nı Soner Can Tufanoğlu, ‘Bayın-
dır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hiz-

met koluna bağlı kamu kuruluşlarıyla 
iş birliğine yönelik ziyaretlerine devam 
ediyor.

Bu kapsamda İller Bankası Genel Mü-
dürü Yusuf Büyük’ü makamında ziya-
ret eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
kurumda çalışan memurların sorunları 
hakkında istişarelerde bulundu.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal’ı 
makamında ziyaret etti. ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hiz-

metleri’ hizmet koluna bağlı kamu kuruluşlarıyla iş birliğine 

yönelik ziyaretlerine devam eden Genel Başkan Tufa-
noğlu, memurların sorunları hakkında kurum idarecile-
riyle istişarelerde bulunuyor.

Bu doğrultuda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Kanal’ı 
makamında ziyaret eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
Tapu ve Kadastro faaliyetleri hakkında fikir alış-verişin-
de bulundu.

TKGM personellerinin sorun ve taleplerinin ele alındığı 
görüşmede ayrıca sözleşmeli 200 yeni personel alımıy-
la ilgili süreç konuşuldu.

Ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Ömer Türk’te yer aldı.
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Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’ya ziyaret
Genel Başkan Tufanoğlu’ndan

Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerini ziyaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, toplu 
sözleşme kazanımlarımız hakkında üyelerimizi bilgilendirdi.

KARS

ARDAHAN

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, 4. Dönem Toplu Sözleşme sonrası kazanım-
larımız hakkında teşkilatı bilgilendirmek amacıy-

la Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerini ziyaret etti. Genel 
Başkan Tufanoğlu, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’da Memur 
Sen ve Bayındır Memur-Sen il yöneticileri ve üyeleriyle bir 

araya geldi. Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 

Gökhan Şimşek’in de yer aldığı gezi de Genel Başkan Tu-

fanoğlu, ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna 

bağlı kurum müdürlerini makamında ziyaret edip çalışma 

hayatı ile ilgili sorunları dinledi.

İlk etapta Kars teşkilatını ziyaret eden Genel Başkan 
Tufanoğlu’na, Memur-Sen Kars İl Temsilciliği Başkanı 
Ebubekir Keleş ile Bayındır Memur-Sen Kars İl Temsilci-

liği Başkanı Sadık Türk eşlik etti. Kars teşkilatındaki üye-
lerimizle buluşan Genel Başkan Tufanoğlu, sorun ve ta-
lepleri not etti. Genel Başkan Tufanoğlu, Kars Digor Tapu 

Müdürlüğü’nde de kurum çalışanlarını ve üyelerimizi ziya-

ret etti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-

Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ile birlikte Kars 

Memur-Sen Teşkilatı’nın düzenlediği toplantıya katılan 

Genel Başkan Tufanoğlu, üyelerle istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Tufanoğlu, Ardahan ziyaretinde Bayın-
dır Memur-Sen Ardahan İl Temsilciliği Başkanı Tu-
ran Yıldız ve üyelerimizle görüştü. Hizmet kolumu-

za bağlı kurumları ziyaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, 
personelin sorun ve taleplerini dinledi.

Genel Başkan Tufanoğlu, ardından Memur-Sen Ardahan İl 
Temsilciliği Başkanı Serkan Karataş ve beraberindeki he-
yetle birlikte Milli Eğitim İl Müdürü Fikret Çerkezoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.
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IĞDIR

AĞRI

Genel Başkan Tufanoğlu, Ağrı ziyaretinde Bayındır 
Memur-Sen il yöneticileri ve üyeleriyle bir araya 
geldi. Memur-Sen Ağrı İl Temsilciliği Başkanı Süley-

man Gümüşer ve Bayındır Memur-Sen Ağrı İl Temsilciliği 
Başkanı Faruk Çelik ile görüşen Genel Başkan Tufanoğlu, 
sendikamız üyeleriyle de görüşerek önerileri dinledi.  Daha 
sonra ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna 
bağlı kurumların müdürlerini makamında ziyaret eden Ge-
nel Başkan Tufanoğlu, kurum personeli ile toplu sözleşme-
ye dair görüş alış-verişinde bulundu. 

Iğdır’ da Memur-Sen Iğdır İl Temsilciliği Başkanı Malik Akşit 
ve Bayındır Memur-Sen Iğdır İl Temsilciliği Başkanı Efkan 
Aras ile bir araya gelen Genel Başkan Tufanoğlu, sendi-

kal faaliyetler başta olmak üzere kamu personelinin çalışma 
hayatındaki yaşadığı zorluklar hakkında fikir alış-verişinde 
bulundu.  Genel Başkan Tufanoğlu, kurum müdürlerini ma-
kamlarında ziyaret ederek personel hakkında istişarelerde 
bulundu. Iğdır’ daki temaslarında; Memur Sen’e bağlı sendi-
ka temsilcileri ile de görüşen Genel Başkan Tufanoğlu, ayrı-
ca ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey’i ziyaret ederek 
sözde Ermeni soykırımı meselesinde vermiş olduğu müca-
deleden dolayı ASİMDER’i tebrik ederek başarılar diledi.

Sayı: 05 35



Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerini ziyaret eden 
Genel Başkan Tufanoğlu, teşkilatla bir araya geldi

Kamu personelinin mali ve sosyal haklarının belir-
lendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde edilen 
önemli kazanımları teşkilata anlatmak ve sahadaki 

yeni talepleri dinlemek amacıyla yurt gezisine çıkan Ba-
yındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, bu 
kapsamda Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerini ziyaret etti. Kı-
rıkkale, Yozgat ve Sivas’ta ilk etapta, Memur Sen ve Bayın-

dır Memur-Sen il yöneticileri ve üyeleriyle görüşen Genel 
Başkan Tufanoğlu, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Ziyaret ettiği illerde, ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ 
hizmet koluna bağlı kurum müdürleri ile çalışma haya-
tında karşılaşılan zorluklar hakkında sohbet eden Genel 
Başkan Tufanoğlu, kamu personelleriyle bir araya gelerek 
sorun ve talepleri not aldı.

Kırıkkale’de ilk olarak, Bayındır 
Memur-Sen Kırıkkale İl Temsil-
ciliği Başkanı Mehmet Köksal 

ile buluşan Genel Başkan Tufanoğ-
lu, ardından Memur-Sen Kırıkkale İl 
Temsilciliği Başkanı Yaver Yalçın’ı zi-
yaret etti.

KIRIKKALE

Memur-Sen Teşkilatı’nın düzenlediği 
il divan kurulu toplantısına katılan 
Genel Başkan Tufanoğlu, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri 
ile fikir alış-verişinde bulundu.

Toplantının ardından AFAD İl Müdür-
lüğü, Tapu İl Müdürlüğü, Kadastro İl 
Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nü ziyaret eden Genel 
Başkan Tufanoğlu, kurum müdürleri 
ile görüşmesinin ardından kamu per-
sonelleriyle toplu sözleşme kazanım-
ları hakkında konuştu.

Beraberindekilerle birlikte, MKE Kı-
rıkkale Silah Fabrikası bünyesinde 
kurulan MKE Silah-San Müzesi’ni zi-
yaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, 
15 ile 20. yüzyıllar arasında Osman-
lı ve Avrupa ülkelerine ait silahların 
sergilendiği salonu gezdi. Genel Baş-
kan Tufanoğlu, müzede sergilenen, 
Türk mühendis ve işçileri tarafından 
tasarlanıp üretilen Milli Piyade Tüfeği 
MPT-76’yı da yakından inceleme fır-
satı buldu.

36 Teşkilat Ziyaretleri



SİVAS

Sivas şehir girişinde Genel Başkan Tufanoğlu’nu, Ba-
yındır Memur-Sen Sivas İl Temsilciliği Başkanı Neca-
ti Çelik ile Bayındır Memur-Sen Tokat İl Temsilciliği 

Başkanı Murat Kara ve yönetim kurulu üyeleri çiçekle kar-

şıladı.

Ardından beraberindekilerle birlikte kurumları gezen Ge-

nel Başkan Tufanoğlu sırasıyla; Sivas Tapu Kadastro 20. 

Bölge Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, İlbank Si-

vas Bölge Müdürü, Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürü ve 

Çevre ve Şehircilik Müdürü’nü makamlarında ziyaret etti. 
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YOZGAT

Genel Başkan Tufanoğlu, Yozgat temasında, ‘Bayın-
dır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağ-
lı kurumların müdürlerini makamında ziyaret etti. 

Tufanoğlu’na, Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği Başkanı 
Kenan Şerefl i ile Bayındır Memur-Sen Yozgat İl Temsil-
ciliği Başkanı Mehmet Ali Gümüş ve sendikanın yönetim 

kurulu üyeleri eşlik etti. Yozgat Bayındır Memur-Sen teşki-

latınca düzenlenen akşam yemeğinde il divan kurulu top-

lantısına katılan Genel Başkan Tufanoğlu, Memur-Sen’e 

bağlı sendikaların başkanları ve üyeleriyle toplu sözleşme 

kazanımlarına dair istişarelerde bulundu.

Erzurum ziyaretinde Memur 
Sen’e bağlı sendika temsilci-
leri, yönetim kurulu üyeleri ve 

sendika üyeleriyle bir araya gelen 
Tufanoğlu, toplu sözleşmede elde 
edilen önemli kazanımlar hakkında 
teşkilatla fikir alış-verişinde bulun-
du.

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Memur 
Sen Konfederasyonu’nun ‘üye ve 
insan’ odaklı sendikacılık anlayı-
şı çerçevesinde, 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesi’nde elde edilen önemli 
kazanımları teşkilata anlatmak ve sa-
hadaki yeni talepleri dinlemek ama-

cıyla Erzurum illini ziyaret etti.

Erzurum’da ki temaslarında ilk başta, 
Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube 
Başkanı Abdullah Polat ve il yöne-
tim kurulu üyeleriyle bir araya gelen 
Genel Başkan Tufanoğlu, daha sonra 
Memur-Sen Erzurum İl Temsilciliği 
Başkanı Abdullah Duman ile maka-
mında görüştü.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ 
hizmet koluna bağlı kamu kurumla-
rı ile gerçekleştirilecek iş birliklerine 
yönelik, Erzurum Tapu ve Kadastro 
8. Bölge Müdürlüğü’nü, İlbank Er-
zurum Bölge Müdürlüğü’nü, AFAD 
İl Müdürlüğü’nü, Çevre ve Şehircilik 

Genel Başkan Tufanoğlu, Erzurum’da üyelerimizle 
akşam yemeğinde bir araya geldi
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İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Genel 
Başkan Tufanoğlu, yöneticilerle ikili iş 
birliği konularının tüm yönleriyle ele 
alınmasının yanı sıra daha da ileriye 
taşınmasına imkan sağlayacak konu-
lar üzerinde istişarelerde bulundu.

Sendikamıza bağlı kamu kurumla-
rında çalışan memurlarla da sohbet 
eden Genel Başkan Tufanoğlu, sorun 
ve talepleri dinledikten sonra genele 
ve hizmet koluna yönelik toplu söz-
leşme kazanımlarımız hakkında per-
soneli bilgilendirdi.

Bayındır Memur-Sen Erzurum Şube 
organizasyonuyla düzenlenen akşam 
yemeğinde il divan kurulu toplantısı-
na katılan Genel Başkan Tufanoğlu, 
toplu sözleşme kazanımları başta ol-
mak üzere sendikal faaliyetlerle; üye, 
ülke ve insanlık gündemine ilişkin çö-
züm odaklı çalışmalarımız hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

“Memur Sen bir yardım hareketi 
gibi çalışıyor”

Toplantıdaki konuşmasına, “Kurucu 
Genel Başkanımız merhum Mehmet 
Akif İnan ağabeyimizin davasının 
yolundan gidenlere selam olsun” 
sözüyle başlayan Genel Başkan Tu-
fanoğlu, Memur Sen’in sadece ücret 
sendikacılığı yapmadığını vurgulaya-
rak, “Memur Sen tabi ki kamu per-
sonelinin mali ve sosyal hakları için 

çalışıyor ama nerede mazlum, yetim, 
düşmüş birisi varsa; dinine, diline, ır-
kına bakmaksızın elimizi uzatıyoruz.” 
dedi.

“Arakan’dan Pakistan’a, Somali’den 
Doğu Türkistan’a Memur Sen her yer-
de bir yardım hareketi gibi çalışıyor.” 
diyen Tufanoğlu, “Genel Başkanımız 
Sayın Ali Yalçın, 4 yıldır yaptığımız 
doğrudan yardımların karşılığının 5 
milyon lirayı bulduğunu dolaylı yol-
dan yaptığımız yardımların ise bu 
rakamın çok daha üstüne çıktığını 
açıkladı. Geçtiğimiz aylarda her ilden 
Halep’e bir tır dolusu un göndermeye 
karar verdik. Sadece Erzurum’dan 3 
tır yola çıktı. Türkiye genelinde Me-
mur Sen teşkilatlarımızın öz verisiyle 
bu rakam 300 tırı buldu. Biz yalnız 
kendimizden değil İslam dünyasın-
daki bütün Müslümanlardan sorum-
luyuz.” ifadelerini kullandı.

“İhanet sadece dışarıda değil 
içeride de var”

İstanbul’un ev sahipliğinde dü-
zenlenen ILO 10. Avrupa Bölge 
Toplantısı’nda Memur Sen’in üstlen-
diği rolün önemine dikkati çeken Ge-
nel Başkan Tufanoğlu,  şunları söyle-
di: 

“Birleşmiş Milletler’e bağlı ILO; iş ve-
ren, işçiler-sendikalar ve hükümet 
olmak üzere üç sac ayağından olu-

şuyor. 4 yılda bir düzenlenen top-
lantının genel kurulunda uluslar arası 
emek hareketleri ve çalışma şartları 
konularında kararlar alınıp rapor ha-
line getiriliyor. Orada bile Türkiye’nin 
uluslararası arenada yalnızlaştırılıp 
bir ablukaya alınmak istendiğini gör-
dük. KESK ve DİSK, ETUC’e bağlı sen-
dikaları organize ederek toplantının 
İstanbul’da yapılmaması için elinden 
gelen her şeyi yaptı. Birçok ülkenin 
sendikası Türkiye’yi boykot etti gel-
medi. Fakat orada Memur Sen vardı. 
Buna müsaade etmedik. Kulis çalış-
ması yaptık ve toplantının gerçekleş-
mesini sağladık. Yani ihanet sadece 
dışarıda değil içeride de var.”

Memur Sen öncülüğünde İslam 
dünyasına ait emek örgütü

İslam dünyasının uluslar arası plat-
formda ses getirecek bir emek ha-
reketi bulunmadığını belirten Genel 
Başkan Tufanoğlu, “BM’nin, Arap 
Birliği’nin ve Afrika Birliği’nin altın-
da bir çalışma örgütü var. Birleşmiş 
Milletler’den sonra gelen dünyanın 
en büyük hareketi olan İslam İş Birliği 
Teşkilatı’na bağlı bir emek hareketi 
yok. İslam İş Birliği Teşkilatı’na bağ-
lı ülkelerin altında bir emek örgütü 
oluşturmak amacıyla ilk adımı attık 
ve geçtiğimiz yıl Memur Sen olarak 
İslam İş Birliği Teşkilatı’na bağlı 156 
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ülkeden 110 sendika genel başkanını 
İstanbul’da ‘İslam Dünyası’nda Sendi-
kacılık’ adlı sempozyuma davet ettik. 
Uluslar arası platformda ses getire-
cek İslam dünyasına ait bir emek ha-
reketi için Memur Sen öncülüğünde 
çalışmayı başlattık. Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da desteği ile inşallah önümüzdeki 
süreç içerisinde biz böyle bir yapıyı 
kuracağız.” bilgisini paylaştı.

“İmzayı attık alabileceğimiz en iyi 
rakamı aldık”

Hükümetle yürütülen 4. Dönem Top-
lu sözleşme sürecine de değinen 
Genel Başkan Tufanoğlu, ülkenin 
mevcut şartları göz önünde bulun-
durulduğunda elde edilen kümülatif 
yüzde 17,54’lük zammın iyi bir rakam 
olarak kabul edilmesi gerektiğini dile 
getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu rakama gelene dek birçok görüş-
me gerçekleştirdik. Masadaki pazarlı-
ğı son dakikaya kadar zorladık. Şöyle 
düşünün; Ortada bir ip var. İpin bir 
ucundan hükümet diğer ucundansa 
biz tuttuk ve çekebildiğimiz kadar 
çektik. Kopma noktasına geldiğinde 
ya teklifi kabul edecektik ya da ha-
kem heyetine gidecektik. Artık kop-
ma noktasına geldiğinde imzayı attık 
alabileceğimiz en iyi rakamı aldık. 
2012’de hakem heyeti tecrübemiz 
oluştu yarım puanlık bir artış oldu ve 
hizmet kollarında hiçbir şey kazana-
madık. Üstelik Türkiye hain FETÖ’nün 
teşebbüs ettiği 15 Temmuz gibi bir 
süreci yaşadı. Bu açıdan değerlendi-
rildiğinde genele ve hizmet kollarına 
ilişkin önemli kazanımlar elde ettiği-
mizi düşünüyorum.”

“İlaveten yüzde 5 gibi bir zam    
elde ettik”

Bayındır Memur-Sen özelinde hizmet 
kollarında elde edilen kazanımlardan 
bahseden Genel Başkan Tufanoğlu, 
“Genele ilişkin kazanımlar hizmet 
kollarından ayrı değerlendiriliyor. Ta-
puda 11 bin 500 kişi için fazla mesai 
ücreti aldık buda aylık 150 lira gibi 
bir rakama denk geliyor ki yüzdelik 
dilime vurduğumuzda artı yüzde 5,5 
gibi bir zam oluyor. Kadastro çalışan-
larımız için yaklaşık 300 ile 400 lira 
kadastro tazminatı elde ettik. AFAD 
çalışanlarımız için aylık 50 saati geç-
meyecek fazla çalışma ücreti aldık. 
Buda yaklaşık 300 liraya tekabül edi-
yor. Karayolları ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı çalışanları için Koruyucu 
Giyim Yardımı elde ettik. Bu 3 bin li-
ranın üstünde bir rakam. Çalışanları-
mıza ilaveten yüzde 4-5 gibi bir zam 
elde etmiş olduk. Toplamı alındığında 
oran yüzde 22-23’e tekabül ediyor. 
Bunları alt alta koyduğumuzda ge-
nele ilişkin bir toplu sözleşmeye imza 
attık tabi daha iyisi vardır bir sonraki 
toplu sözleşmede daha iyisini biz ya-
pacağız.” diye konuştu.
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Genel Başkan Tufanoğlu’na Kay-
seri teşkilat ziyaretlerinde Ba-
yındır Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı Ömer Türk eşlik etti. Bayın-
dır Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği 
Başkanı Ragıp Akkurt ve il yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya gelen Genel 
Başkan Tufanoğlu, teşkilat çalışmaları 
hususunda bilgi aldı.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği Baş-
kanı Aydın Kalkan’ı makamında ziyaret 
eden Genel Başkan Tufanoğlu, il divan 
kurulu için organize edilen akşam ye-
meğinde buluştuğu Memur Sen’e bağlı 
sendikaların il başkanlarıyla; sendikal 
faaliyetlerden çalışma hayatının zor-
luklarına, toplu sözleşmede genel ve 
hizmet kollarına yönelik elde edilen 
kazanımlardan gündeme dair birçok 
konu hakkında istişarelerde bulundu.

Kayseri’de İl divan kurulu

İl divan kurulu toplantısında yaptığı 
konuşmada 4.Dönem Toplu Sözleşme 
zam kazanımının göründüğünden daha 
fazla olduğunun altını çizen Genel Baş-

kan Tufanoğlu, ‹Genel kazanım kümü-
latif yüzde 17,54 ama hizmet kollarında 
elde ettiklerimiz de üzerine eklenince 
oran yüzde 25›leri buluyor.› dedi.

‘Kazanımlar yaklaşık 20 milyon kişinin 
hakkıdır’

Memur Sen Konfederasyonu’nun ‘üye 
ve insan’ odaklı sendikacılık yaptığına 
dikkati çeken Genel Başkan Tufanoğlu, 
‘Toplu Sözleşme masasının yetkilisi ola-
rak oturduğumuz pazarlık masasında 
sadece üyelerimizin değil bütün kamu 
çalışanlarının hakkının sorumluluğu ile 
hareket ettik. Elde ettiğimiz genele ve 
hizmet koluna yönelik kazanımlar bü-
tün memurların hakkıdır. Üstelik aile-
lerle birlikte yaklaşık 20 milyon kişinin 
hakkıdır.’ diye konuştu.

‘Memurumuzun alınterinin bekçisiyiz’

Memur Sen’in sadace toplu sözleşme 
döneminlerinde çalıştığını sananların 
yanıldığını vurgulayan Genel Başkan 
Tufanoğlu, ‘Memur Sen, kimi kesim-
lerce yalnız toplu sözleşme masasında 
verdiği mücadeleyle değerlendiriliyor. 

Kayseri temasları kapsamında hizmet kolumuza bağlı kurumlarda idarecileri ve 
çalışanları ziyaret eden Genel Başkan Tufanoğlu, il divan kurulu toplantısında ise 

Memur Sen’e bağlı sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Kayseri’de temaslarda bulundu
Genel Başkan Tufanoğlu, 

Ancak biz her gün kamu çalışanlarının 
mali ve sosyal hakları için çalışıyoruz. 
Her daim memurumuzun alınterinin 
bekçisiyiz. Sadece ücret sendikacılı-
ğı yaptığımızı zannedenler yanılıyor. 
Mali hakların yanında sosyal hakların-
da savunuculuğunu yapıyoruz. En bü-
yük derdimiz huzurlu memur, huzurlu 
Türkiye’dir.’ ifadelerini kullandı.
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Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Me-
mur Sen Konfederasyonu’nun 

‘birlikte örgütlendik örgütlenerek 
güçlendik’ sloganı doğrultusunda 4. 
Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde 
edilen genele ve hizmet kollarına yö-
nelik önemli kazanımlarımız hakkın-
da teşkilatı bilgilendirmek ve saha-
daki yeni önerileri duymak için Niğde 
ile Nevşehir illerini ziyaret etti. 

Genel Başkan Tufanoğlu, Niğde ve 
Nevşehir illerinde, Memur Sen ve Ba-
yındır Memur-Sen il yöneticileri ve 
üyeleriyle önümüzdeki dönem için 
belirlenen planlara dair perspektif 
çizdi.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ 
hizmet koluna bağlı kamu kuruluş-
larıyla iş birliğine yönelik ziyaretler 
kapsamında Niğde ve Nevşehir ille-
rinde temaslarda bulunan Genel Baş-
kan Tufanoğlu, kurum idarecileriyle 
iş yaşamına özgün sorunlar üzerine 
sohbet etti. Personellerle de bir araya 
gelen Genel Başkan Tufanoğlu, hem 
onların talep ve önerilerini dinledi 

hem de kazanımlara ilişkin bilgilen-
dirme yaptı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Ömer Türk, Niğde ve Nev-
şehir illerine gerçekleştirilen ziyarette 
Genel Başkan Tufanoğlu’nu yalnız bı-
rakmadı.

Niğde

Niğde’deki temaslarına Bayındır 
Memur-Sen Niğde İl Temsilciliği Baş-
kanı Mahmut Er ve yönetim kurulu 
üyeleriyle başlayan Genel Başkan 
Tufanoğlu, ardından Tapu Müdür-
lüğü, Kadastro Müdürlüğü, AFAD 
Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kurum 
amirleriyle makamlarında görüşen 
Genel Başkan Tufanoğlu daha sonra 
bir araya geldiği memurlarla, karşı-
laştıkları sorunların çözümüne ilişkin 
fikir alış-verişinde bulundu.

Memur Sen Konfederasyonu Niğde 
İl Temsilciliği’nde düzenlenen il di-
van kurulu toplantısında, Memur-Sen 
Niğde İl Temsilciliği Başkanı Hasan 
Orhan ve Memur Sen’e bağlı sendi-
kaların il başkanlarıyla görüşen Genel 
Başkan Tufanoğlu, teşkilat çalışmala-
rı üzerine istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Tufanoğlu, 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin seyrini değiş-
tiren kahramanlarımızdan Şehit Ast-
subay Ömer Halisdemir’in memleketi 
Niğde’nin Bor ilçesindeki kabrini zi-
yaret etti. Genel Başkan Tufanoğlu, 

şehidimiz Ömer Halisdemir’in  kabri 
başında dua etti.

Nevşehir

Nevşehir’de ilk olarak Bayındır 
Memur-Sen Nevşehir İl Temsilciliği 
Başkanı Ahmet Üzel ve yönetim ku-
rulu üyeleriyle buluşan Genel Başkan 
Tufanoğlu, daha sonra beraberinde-
kilerle birlikte Tapu Müdürlüğü, Ka-
dastro Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü 
ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 
gelerek kurum müdürleriyle kamu 
kuruluşlarıyla sendika ilişkileri hak-
kında konuştu. Sonrasında memurla-
rın yanına geçen Genel Başkan Tufa-
noğlu, hizmet kollarında elde edilen 
kazanımları anlattı.

Niğde ve Nevşehir teşkilatıyla görüştü
Genel Başkan Tufanoğlu, 
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 4.Dönem toplu Sözleşmesi’nde elde edilen 
kazanımları anlatmak üzere Malatya ile Elazığ 

illerini ziyaret etti

Genel Başkan Tufanoğlu, 

Malatya

Genel Başkan Tufanoğlu, Malatya’ya 
gelişinde Bayındır Memur-Sen Ma-
latya İl Temsilciliği Başkanı Ramazan 
Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri tara-
fından karşılandı.

Tufanoğlu, beraberindekilerle bir-
likte sırasıyla; Battalgazi Tapu 
Müdürlüğü’nü, Yeşilyurt Tapu 
Müdürlüğü’nü, AFAD ile Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 
Kurum idarecileriyle kısa bir görüşme 
yapan Genel Başkan Tufanoğlu daha 
sonra yerinde ziyaret ettiği kurum 
çalışanlarıyla iş yaşamında karşılaş-
tıkları sorunlar üzerine sohbet etti.

Elazığ

Sendika temasları nedeniyle Elazığ 
iline geçen Genel Başkan Tufanoğ-
lu, Bayındır Memur-Sen Elazığ Şube 
Başkanı Ömer Aydoğdu ile görüştük-
ten sonra Kahraman polisimiz şehit 
Fethi Sekin’ in Baskil ilçesinde bulu-

Malatya ile Elazığ’da Bayındır Memur-Sen İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen 
Genel Başkan Tufanoğlu, daha sonra ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet 

koluna bağlı çeşitli kurumları ziyaret ederek memurların öneri ve taleplerini dinledi.

nan kabrini ziyaret edip 
tüm şehitlerimiz için dua 
okudu.

Elazığ’da; Tapu ve 
Kadastro 16. Bölge 
Müdürlüğü’nü, Tapu 
Müdürlüğü’nü, Kadast-
ro Müdürlüğü’nü, İlbank 
12. Bölge Müdürlüğü’nü, 
Karayolları 8. Bölge 
Müdürlüğü’nü, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nü 
ve AFAD’ı ziyaret eden 
Genel Başkan Tufanoğlu, 
kurum amirleriyle sendi-
kal faaliyetler hakkında 
görüş alış-verişinde bu-
lundu. Ardından kurum 
memurlarıyla görüşen 
Genel Başkan Tufanoğlu, 
tek tek dinlediği sorunla-
rı not etti.

Memur-Sen Elazığ İl 
Temsilciliği Başkanı İb-
rahim Bahşi ve Memur-
Sen’e bağlı sendikaların 
il başkanlarının bulundu-
ğu il divan kurulu toplantısına katılan 
Genel Başkan Tufanoğlu, son toplu 
sözleşme ile genel merkez politika-
ları ve çalışmaları hakkında bilgiler 
paylaştı.

Burada yaptığı konuşmada sen-
dikacılığın bir gönül işi olduğunu 
vurgulayan Genel Başkan Tufanoğ-
lu, “Türkiye’nin güçlenmesi için ter 

döken bir emek hareketiyiz. Memur 
Sen her şartta elini taşın altına koy-
ma fedakarlığını göstermiştir. Aynı 
fedakarlıkla çalışan sizler sayesinde 
Elazığ’da güçlenmeye devam edece-
ğiz. Gücünü teşkilatından alan güç-
lü sendika Memur Sen olarak, güçlü 
Türkiye yolunda ilerlemeye devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
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İstanbul’da istişare toplantısı
Genel Başkan Tufanoğlu’ndan, 

Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu, hizmet koluna bağlı Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde düzenlenen ‘2. Ulus-
lararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv 
Kongresi’ne katılmak için bulunduğu 
İstanbul’da Bayındır Memur-Sen teş-
kilatıyla bir araya geldi. Genel Başkan 
Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen Ge-
nel Başkan Yardımcıları Ömer Türk ve 
Gökhan Şimşek ile birlikte ilk önce; 
Bayındır Memur-Sen İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanı Hasan Canlı ve Bayın-
dır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu Şube 
Başkanı Dursun Önder ile görüşüp 

sendika ve teşkilat çalışmaları hak-
kında bilgi aldı.

İl divan kurulu toplantısına katılan 
Genel Başkan Tufanoğlu, İstanbul 
teşkilatıyla istişare toplantısı gerçek-
leştirdi. Üyelerin sıkıntı ve taleplerinin 
ele alındığı toplantıda, ‘Bayındır, İnşa-
at ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna 
bağlı kurumlarda çalışan iş yeri tem-
silcileri,  Genel Başkan Tufanoğlu’na 
sorun ve çözüm önerilerini iletti.

Karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulan 
toplantıda Genel Başkan Tufanoğlu, 
4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde 
edilen genele ve hizmet kollarına yö-
nelik önemli kazanımları anlattı.
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Bingöl’de teşkilatla bir araya geldi
 Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu, 

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Me-
mur Sen Konfederasyonu’nun 

‘üye ve insan’ odaklı sendikacılık an-
layışı doğrultusunda, 4. Dönem Top-
lu Sözleşmesi’nde genele ve hizmet 
kollarına yönelik elde edilen önemli 
kazanımları teşkilata anlatmak ve sa-
hadaki yeni talepleri dinlemek ama-
cıyla Bingöl illini ziyaret etti.

Genel Başkan Tufanoğlu’nu, havaala-
nında Bayındır Memur-Sen Bingöl İl 
Temsilciliği Başkanı M.Emin Korkuta-
ta ve il yönetim kurulu üyeleri çiçekle 
karşıladı. Tufanoğlu’na Bingöl ziya-
retinde, Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Ayhan Aldagül eşlik 
etti.

Bingöl temaslarına, Memur-Sen Bin-
göl İl Temsilciliği Başkanı   Mücahit 
Çelik ve bağlı sendikaların başkanla-
rıyla görüşerek başlayan Genel Baş-
kan Tufanoğlu, üyelerin sorunları, 
kamu kurumlarıyla iş birliği ve toplu 
sözleşme kazanımları hakkında isti-
şarelerde bulundu.

Bingöl’deki ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 
Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı ku-

rumları ziyaret eden Genel Başkan 
Tufanoğlu, kurum idarecileriyle iş 
yaşamındaki zorluklar üzerine soh-
bet etti. Ardından bir araya geldiği 
memurların tek tek sorunlarını ve 
taleplerini dinleyen Genel Başkan Tu-
fanoğlu, toplu sözleşme kazanımları 
hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplu sözleşme kazanımları

Toplu sözleşme masasının yetkili-
si Memur Sen’in kamu personelinin 
mali ve sosyal hakları için çalıştığını 
dile getiren Genel Başkan Tufanoğlu, 
elde edilen genele ve hizmet kolları-
na yönelik kazanımların tüm memu-
run hakkı olduğunu söyledi.

Pazarlık masasından kümülatif yüz-
de 17,54’lük zam alarak kalktıklarını 
anımsatan Genel Başkan 
Tufanoğlu, hizmet kolla-
rında elde edilen birçok 
kazanımla birlikte bu ra-
kamın yüzde 25’leri bul-
duğunu belirtti.

Genel Başkan Tufanoğlu, 
Bayındır Memur-Sen hiz-
met kolları özelinde elde 

ettikleri kazanımlara ilişkin şu bilgileri 
verdi:

“Tapuda 11 bin 500 kişi için aylık 150 
lira fazla mesai ücreti aldık. Yüzdelik 
dilime vurulduğunda artı yüzde 5,5 
gibi bir zam oluyor. Kadastro çalışan-
larımız için yaklaşık 300 ile 400 lira 
kadastro tazminatı elde ettik. AFAD 
çalışanlarımız için aylık 50 saati geç-
meyecek şekilde yaklaşık 300 liraya 
tekabül eden fazla çalışma ücreti al-
dık. Karayolları ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı çalışanları için 3 bin liranın 
üstüne çıkan Koruyucu Giyim Yardımı 
elde ettik. Bunlarla birlikte değerlen-
dirildiğinde ilaveten yüzde 4-5 gibi 
bir zam elde etmiş olduk. Toplama 
bakılırsa oran yüzde 22-23’e tekabül 
ediyor.”
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Muş Belediye Başkanı Asya’ya ziyaret
Genel Başkan Tufanoğlu’ndan, 

Genel Başkan Tufanoğlu, sendikal 
çalışmalar kapsamında bulunduğu 
Muş ilinde Belediye Başkanı Feyat 
Asya’yı makamında ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Me-
mur Sen Konfederasyonu’nun 

‘öncü medeniyet, güçlü sendika’ slo-
ganı doğrultusunda 4. Dönem Toplu 
Sözleşmesi’nde elde edilen genele ve 
hizmet kollarına yönelik önemli kaza-
nımları teşkilata anlatmak ve saha-
daki yeni önerileri dinlemek için Muş 
illini ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Muş İl Temsilci-
liği Başkanı Erkan Asya ve yönetim 
kurulu üyeleriyle bir araya gelen Ge-
nel Başkan Tufanoğlu, teşkilat çalış-
maları hakkında bilgi aldı. 

Daha sonra Muş Belediye Başkanı Fe-
yat Asya’yı makamında ziyaret eden 
Genel Başkan Tufanoğlu, sendikacılık 
ve belediyecilik üzerine sohbet etti. 
Aynı zamanda  Memur Sen Muş eski 
İl Başkanı olan Muş Belediye Başkanı 
Feyat Asya, ziyaretinden ötürü teşek-
kür ettiği Genel başkan Tufanoğlu’na 
hediye takdim etti.

Genel Başkan Tufanoğlu, Memur-
Sen’e bağlı sendikaların Muş il baş-
kanlarıyla bir araya geldiği il divan 
kurulu toplantısında, sendika çalış-
maları ile toplu sözleşme kazanımları 
ve gelecek dönem toplu sözleşmesi 
için belirlenecek talepler hakkında fi-
kir alış-verişinde bulundu.

Genel Başkan Tufanoğlu, beraberin-
de Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili Ayhan Aldagül ile birlikte, 
Muş’taki ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hiz-
metleri’ hizmet koluna bağlı çeşitli 
kurumları ziyaret ederek memurların 
öneri ve taleplerini dinledi.

Kamu kurumlarında çalışan perso-
nele, toplu sözleşme kazanımları 
hakkında bilgi veren Genel Başkan 
Tufanoğlu, kurum idarecileriyle ise 
istişarelerde bulundu.
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Genel Başkanımız Tufanoğlu, teşkilatlarla temas 
kapsamında yılın ilk ziyaretini Aksaray ve Mersin 
illerine yaptı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından üyelerimize ka-
zanımları anlatmak için başlattığı yurt gezisi kapsamında 
2018 yılının ilk ziyaretini Aksaray ve Mersin illerine yap-
tı. Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan 
Şimşek, teşkilat ziyaretlerinde Genel Başkan Tufanoğlu’na 
eşlik etti. Başlattığı gezi kapsamında Aksaray’da Aksaray 
Tapu ve Kadastro, Karayolları Şube Şefl iği, AFAD İl Mü-
dürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü; Mersin de 
ise Akdeniz Tapu, Yenişehir Tapu, Toroslar Tapu, Çevre ve 

Aksaray ve Mersin’e Ziyaret Gerçekleştirdi
Genel Başkanımız Tufanoğlu,

Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Karayolları 
Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, çalışanların sorun ve 
taleplerini dinledi. Sendikamıza yeni üyeler kazandırıldı. 
Mersin Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çelik’i makamında 
ziyaret etti. Daha sonra ise Mersin teşkilatımızla İl divan 
toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Mersin de gerçekleştirdiği 
il divan toplantısında ise üyelerimizle buluşarak, Bayın-
dır Memur-Sen’in gündeminde olan; toplu sözleşme ka-
zanımları, sendikal faaliyetler, kamu çalışanlarına yönelik 
gelişmeler ile memurların sorun ve talepleri konularında 
değerlendirmelerde bulundu.
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Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli ve 
Muğla’ya ziyaret

Genel Başkan Tufanoğlu’ndan, 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Şimşek ile 
birlikte; 4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde edilen 

önemli kazanımlar hakkında bilgilendirme yapmak ve sa-
hadaki yeni talepleri dinlemek amacıyla Afyonkarahisar, 
Burdur, Isparta, Denizli ve Muğla illerinde ‘Bayındır, İnşaat 
ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı kurum amirlerini, 

kurumda çalışan memurları ve üyelerimizi ziyaret etti. 

Genel Başkanımız Tufanoğlu ziyaret ettiği illerde, il yöne-

timleriyle toplu sözleşme kazanımları başta olmak üzere 

sendikal faaliyetler, üye, ülke ve insanlık gündemine iliş-

kin çözüm odaklı çalışmalar hakkında değerlendirmelerde 

bulundu.

Genel Başkanımız Tufanoğlu’nu 
Afyon’da, Bayındır Memur-
Sen Afyonkarahisar İl Temsil-

ciliği Başkanı Ahmet Koç ve yönetim 

kurulu üyeleri karşıladı.

Tufanoğlu sırasıyla, Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Mü-

dürlüğü, Karayolları 31. Şube Şefl iği 

ve AFAD kurumlarını ziyaret ederek 

idareciler ve memurlarla bir araya 

geldi. Kurum personelleriyle gerçek-

leştirdiği toplantıda talepleri dinleyen 

Tufanoğlu, çözüm önerileri üzerine fi-

kir alış-verişinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR

BURDUR

Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
ilk olarak Bayındır Memur-Sen 
Burdur İl Temsilciliği Başkanı 

Tülay Kara ve il yönetim kurulu üye-
leriyle bir araya geldi. 

Tufanoğlu, daha sonra beraberin-
dekilerle birlikte; Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdür-
lüğü ile AFAD’ı ziyaret etti. Kurum 
müdürleriyle makamlarında görüşüp 
ikili iş birliğine yönelik istişarelerde 
bulunan Genel Başkan Tufanoğlu, 
ardından kamu kurumlarında çalışan 
memurlarla bir araya gelip tek tek 
dinlendiği sorun ve talepleri not aldı.

48 Teşkilat Ziyaretleri



ISPARTA

İlk önce; Bayındır Memur-Sen Isparta 
İl Temsilciliği Başkanı Mehmet Mu-
harrem Heybeli ve yönetim kurulu 
üyeleriyle görüşen Genel Başkanımız 
Tufanoğlu, temaslarına ‘Bayındır, İn-
şaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet ko-
luna bağlı kurumlarda idarecileri ve 
çalışanları ziyaret ederek devam etti.

AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde ku-
rum amirlerini makamlarında ziyaret 
eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
ardından kurumlarda çalışan memur-
larla sohbet edip sıkıntı ve talepleri 
dinledi.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, düzen-
lenen akşam yemeğinde; Memur-Sen 
Isparta İl Temsilciliği Başkanı İhsan 
Arıcı ve Memur Sen’e bağlı sendi-
kaların il başkanları, yönetim kurulu 
üyeleri ve Bayındır Memur-Sen üye-
leriyle buluştu.

Burada yaptığı konuşmada teşkilat 
çalışmaları başta olmak üzere toplu 
sözleşme kazanımlarına ve gündem-
deki konulara değinen Genel Başka-
nımız Tufanoğlu, Kudüs ve 4/C’liler 
hakkında da değerlendirmelerde bu-
lundu.

Bayındır Memur-Sen
 Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu üyelerimizle 

akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sayı: 05 49



Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
Muğla temasları kapsamında 
Bayındır Memur-Sen Muğla 

İl Temsilciliği Başkanı Fatih Ermiş ve 
yönetim kurulu üyeleriyle bir araya 
geldi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik Müdürlü-
ğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde 
ilk olarak kurum müdürlerini ziyaret 
eden Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
daha sonra memurlarla görüştü.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak aldı-
ğı karar sonrası Muğla’da Cuma na-
mazı çıkışında Memur Sen ve bir grup 

Bayındır Memur-Sen Denizli İl 
Temsilciliği Başkanı Osman 
Bozkurt ve yönetim kurulu 

üyelerinin karşıladığı Genel Başkanı-
mız Tufanoğlu, daha sonra Tapu ve 
Kadastro 18. Bölge Müdürü’nü, Tapu 
İl Müdürü’nü, Kadastro Müdürü’nü, 
AFAD Müdürü’nü, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü’nü ve Karayolları 27. Şube 
Şefl iği Müdürü’nü ziyaret etti. Tufa-
noğlu, kurum personelleriyle sohbet 

DENİZLİ

MUĞLA

etti. Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
Memur-Sen Konfederasyonu’nun 
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs 
kararına tepki vermek amacıyla tüm 
yurtta eş zamanlı kitlesel basın açık-
lamaları yapılması kararı kapsamın-
da Denizli 15 Temmuz Delikli Çınar 
Şehitleri Meydanı’nda gerçekleştiri-
len tepki gösterisine katıldı. Memur-
Sen’e ait ‘Kudüs özgür olana dek 
alanlardayız’ yazılı pankartın açıldığı 

ve ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ mesajı 
verilen basın açıklamasında Memur-
Senli üyeler, ‘Kudüs namusumuzdur, 
Katil ABD, Katil İsrail’ şeklinde slo-
ganlar attı.

Yoğun katılımın olduğu akşam ye-
meğinde Denizli teşkilatıyla bir araya 
gelen Genel Başkanımız Tufanoğlu, 
üyelerimizin tek tek sorunlarını din-
ledi.

vatandaş tarafından gerçekleştirilen 
protestoya katıldı. Kurşunlu Camii 
meydanında toplanan STK temsilcile-
ri ve vatandaşlar sloganlar eşliğinde 
ABD ve İsrail’i kınadı.
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Genel Başkanımız Tufanoğlu, üyele-
rimizle bir araya geldiği Antalya’da 
il divan toplantısına katıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, teş-
kilat ziyaretleri kapsamında 

gittiği Antalya’da üyelerimizle bir-

Öncülüğünde Antalya’da İl Divan 
Toplantısı Yapıldı

Genel Başkan Tufanoğlu, 

likte il divan toplantısı gerçekleştirdi. 
Genel Başkanımız Tufanoğlu ilk önce 
Bayındır Memur-Sen Antalya Şube 
Başkanı Vecihi Fidan ve yönetim ku-
rulu üyeleriyle bir araya geldi. Ardın-
dan ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmet-
leri’ hizmet koluna bağlı kurumlarda 
müdür ve memurları ziyaret eden 
Genel Başkanımız Tufanoğlu, sorun 
ve talepleri not aldı.

Antalya’da düzenlenen il divan top-
lantısında üyelerimizle buluşan Genel 

Başkanımız Tufanoğlu, toplu sözleş-
me kazanımları, sendika çalışmaları, 
iş hayatındaki zorluklar üzerine ko-
nuşma yaptı.

Üyelerimizin merak ettiği soruları 
yanıtlayan Genel Başkanımız Tufa-
noğlu, çözüm odaklı önerilere dair 
fikir alış-verişinde bulundu. Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Gökhan Şimşek Antalya ziyaretinde 
Genel Başkanımız Tufanoğlu’nu yal-
nız bırakmadı.

Sayı: 05 51



Yılın Son Teşkilat Ziyaretini Bolu, Karabük, 
Kastamonu ve Çankırı’ya Yaptı

Genel Başkan Tufanoğlu, 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tu-
fanoğlu, 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından 
üyelerimize kazanımları anlatmak için başlattığı yurt 

gezisi kapsamında yılın son ziyaretini Bolu, Karabük, Kas-
tamonu ve Çankırı illerine yaptı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Büyük, teşkilat ziyaretlerinde Genel Başkan Tufanoğlu’na 
eşlik etti.

Genel Başkanımız Tufanoğlu, teşkilat çalışmaları kapsa-
mında sırasıyla; Bayındır Memur-Sen Bolu İl Temsilciliği 

Başkanı Levent Tosun, Bayındır Memur-Sen Karabük İl 
Temsilciliği Başkanı Ahmet Özakca, Bayındır Memur-Sen 
Kastamonu İl Temsilciliği Başkanı Mehmet Tegin, Bayındır 
Memur-Sen Çankırı İl Temsilciliği Başkanı Ahmet Arslan ve 
illerin yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Genel Başkanımız Tufanoğlu ziyaret ettiği illerde gerçek-
leştirdiği il divan toplantılarında ise üyelerimizle buluşa-
rak, Bayındır Memur-Sen’in gündeminde olan; toplu söz-
leşme kazanımları, sendikal faaliyetler, kamu çalışanlarına 
yönelik gelişmeler ile memurların sorun ve talepleri konu-
larında değerlendirmelerde bulundu.

BOLU
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Bayındır Memur-Sen Yönetiminden Tekirdağ’a Ziyaret

Eskişehir Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü’ne ziyaret

Bayındır Memur-Sen’den

KASTAMONU

Bayındır Memur-Sen yönetimi, Eskişehir Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan 
Aldagül ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı-
sı Mustafa Büyük, Eskişehir’e gerçekleştirdikleri ziyarette 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ile makamında 
bir araya geldiler.

Bayındır Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği Başkanı Tur-
han Demir’in de yer aldığı görüşmede, ‘Bayındır, İnşaat 
ve Köy Hizmetleri’, hizmet kolunda çalışan personellerin 

sorunları ve talepleri ele alındı. Sohbet havasında geçen 
ziyarette, gündeme dair konular hakkında da istişarelerde 
bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişe-
hir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aldagül ve Bayın-
dır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük 
ile Bayındır Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği Başkanı 
Turhan Demir’e teşekkür etti.

Bayındır Memur-Sen yönetimi, Tekirdağ’ı ziyaret 
ederek Bayındır Memur-Sen il yöneticileri ve üye-
leriyle bir araya geldi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Gökhan 
Şimşek ile Mustafa Büyük, Tekirdağ Bayındır Memur-Sen 
Bitlis İl Temsilciliği Başkanı Erkan Akkaya ile yönetim ku-
rulunu ziyaret etti. Görüşmede, ‘Bayındır, İnşaat ve Köy 

Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı kurumlarda çalışan per-
soneller hakkında istişarelerde bulunuldu. Ardından Tekir-
dağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro 
İl Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret ederek sorun ve taleple-
ri dinleyen Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Şimşek ile 
Mustafa Büyük, Bayındır Memur-Sen faaliyetleri hakkında 
personeli de bilgilendirdi.
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Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kan Yardımcısı Gökhan Şimşek, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
tarafından Kızılcahamam’da organi-
ze edilen Ankara 1. Bölge Müdürlüğü 
Hizmet İçi Eğitim Semineri programı-
na katıldı. Programda, Ankara Tapu 
ve Kadastro I. Bölge Müdürü Faruk 
Dönmez, Tapu ve Kadastro Müdürleri 
ile kurum çalışanları yer aldı.

Toplu Sözleşme bütün                    
memurların hakkı

Toplantıda yaptığı konuşmasında, 
Memur Sen Konfederasyonu olarak 
kamu çalışanlarının mali ve sosyal 
haklarının belirlendiği 4. Dönem Top-
lu Sözleşme masasına bütün memur-
ların haklarının sorumluluğuyla otur-
duklarını ifade eden  Genel Başkan 
Yardımcımız Şimşek, “Uzun görüş-
melerin ardından Genel Başkanımız 
Sayın Ali Yalçın başta olmak üzere 

sendika Genel Başkanımız Sayın So-
ner Can Tufanoğlu ve bağlı sendika-
ların değerli başkanları ile yönetim 
kurulu üyeleri, gösterdikleri özveriyle 
bir kez daha memurlarımızın alın te-
rinin savunucusu olduklarını göster-
diler.” dedi.

“Kümülatif zam tatmin edici”

Kümülatifte kazanılan yüzde 
17,54’lük zammın zor günlerden ge-
çen Türkiye’nin mevcut şartları göz 
ününde bulundurulduğunda tatmin 
edici bir kazanım olarak değerlendi-
rilmesi gerektiğine inandığını aktaran 
Genel Başkan Yardımcımız Şimşek, 
“Çünkü son toplu sözleşme öncesin-
de Türkiye hain FETÖ’nün alçak dar-
be girişimini atlattı. Allah yüzümüze 
baktı milletimiz sayesinde devletimiz 
ayakta kaldı. Ayrıca bölgemizde ve 
komşularımızda yaşanan çatışmala-
rın yansıması ve devletimizin terörle 
verdiği mücadeleyi göz ardı edemez-

dik. Devletimizin her zaman yanında 
yer almış ve zor şartlarda taşın altına 
gövdesini koymuş bir sendika olarak; 
bu bilinçle pazarlık yapmaya özen 
gösterdik. Bu tablo ele alınmadan 
toplu sözleşme kazanımlarımız sağ-
lıklı bir şekilde değerlendirilemez.” 
diye konuştu.

“Toplu sözleşme hizmet kollarından 
bağımsız düşünülemez”

Art niyetli bir kesimce bilerek toplu 
sözleşmenin sadece genel kazanım-
larla gündeme getirilmeye çalışıl-
dığına dikkati çeken Genel Başkan 
Yardımcımız Şimşek, “Fakat toplu 
sözleşmede elde ettiğimiz kazanım-
ların sadece genele yönelik kazanım-
lar olmadığını özellikle vurgulamak 
istiyorum. Toplu sözleşme hizmet 
kollarından bağımsız düşünülemez. 
Bayındır Memur-Sen özelinde elde 
edilen kazanımlarla çalışanlarımıza 
ilaveten yüzde 4-5 gibi bir zam elde 

2019 hedefl erini anlattı
Genel Başkan Yardımcımız Şimşek,
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etmiş olduk. Genele ilişkin toplamı 
alındığında bu oran yüzde 22-23’e te-
kabül ediyor. Bu açıdan bakıldığında 
toplu sözleşmenin memurlarımızın 
çıkarına yönelik nihayetlendirildiğini 
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Tapu ve Kadastro özelinde elde 
edilen kazanımlar

Bayındır Memur-Sen olarak hizmet 
kollarına bağlı kurumlar adına çok 
önemli kazanımlara imza attıklarını 
yineleyen Genel Başkan Yardımcımız 
Şimşek, Tapu ve Kadastro özelinde 
elde edilen kazanımların detaylarına 
ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Tapuda çalışan 11 bin 500 kişi için 
fazla mesai ücreti aldık. Tapu çalı-
şanlarımız 1 Ocak 2018 tarihi itiba-
riyle aylık ortalama 150 lira fazla 
mesai ücreti alacak. Girişimlerimiz 
sayesinde, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’ne döner sermayeden 
karşılanmak üzere personel alımının 
önünün açılması geçtiğimiz aylarda 
gerçekleşti. Böylece yurt genelinde 
tapu ve kadastroya bin 300 kişinin 
istihdam edilmesini sağladık. Kalan 
kontenjanın tamamlanması içinse ça-
lışmalarımız devam ediyor. Kadastro 
çalışanlarımız için çok önemli olan 
kadastro tazminatını tekrar elde et-
tik. Bir kadastro çalışanı için bu aylık 
ortalama 400 liraya tekabül ediyor. 
Bunun yanında 2. Dönem toplu söz-
leşmede medeni kanunun 1007. mad-

desindeki süre sınırlamasını esnete-
rek 10 yıla çektik. Bunlar bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde memur-
larımız adına önemli bir sözleşmeyi 
geride bıraktığımızı düşünüyorum.”

2019 toplu sözleşme hedefl eri

“Tabii ki eksiklikler vardır şimdi bun-
ları tamamlamak için harekete geçtik. 
Türkiye’nin 81 ilindeki teşkilatlarımız-
la irtibata geçerek yeni yol haritamızı 
çiziyoruz. Genel Başkanımızın öncü-
lüğünde bizzat illeri ziyaret ederek 
sorun ve talepleri tek tek sahada 
dinleyip genel bir tablo çizmeye ça-
lıyoruz.” diyen Genel Başkan Yardım-
cımız Şimşek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Tespit ettiğimiz eksikleri gidermek 
amacıyla yönetim kurulu olarak isti-
şarelerde bulunuyoruz. 2019’da pa-
zarlık masasına güçlü oturmak için 
kabul edilebilir ve memurumuzun 
yararına yönelik taleplerimizi belirli-
yoruz. Tapu çalışanları için yeni un-
van kazanmak önceliklerimiz arasın-
da yer alıyor. Bu hususu daha önce 
Genel Başkanımız dile getirmişti. 
Bende altını çizerek hatırlatmak isti-
yorum çünkü bizim içinde önem arz 
eden bir konu. Devlete gelir sağlayan 
kamu kurumları arasında ön sıralarda 
bulunan tapu müdürlüklerinde çalı-
şan arkadaşlarımızın rahatsızlığının 
farkındayız. Bu rahatsızlığın ortadan 
kaldırılması için tapu çalışanlarının 

özlük haklarının düzenlenmesi ge-
rektiğini söylüyoruz. Bunun için öne-
rimiz yeni kadronun ihtisas ettirilme-
si. Bu doğrultuda yapılacak spesifik iş 
tanımıyla tapu çalışanları yeni bir un-
van edinmiş olacak. Ancak bu şekil-
de kalıcı bir çözüm bulabiliriz. ‘Tapu 
Muhafaza Memuru’, ‘Tapu Sicil Mu-
hafaza Memuru’ veya ‘Tapu Uzmanı’ 
şeklinde verilmesini istediğimiz yeni 
unvan tapuda çalışan arkadaşlarımı-
zın yıllardır yaşadığı sıkıntıların or-
tadan kalkmasını sağlayacak. Bunun 
için çabalayacağımızdan emin olun.”

Genel Başkan Yardımcımız Şimşek,  
bir dahaki toplu sözleşme için çalış-
malara başladıklarını vurgulayarak, 
“Gelecek dönem toplu sözleşmede 
bir başka ana gündemimiz döner 
sermayeden pay almak olacak. Tapu 
müdürlüklerinde bin 600’ün üzerin-
de işlem yapılıyor. Bunlara puanlama 
oluşturulup performansların kişiler 
üzerinden değil müdürlükler üzerin-
den değerlendirilmesi önerimiz var. 
Elde edilen gelirin döner sermayeden 
karşılanması gibi bir düşüncemiz var. 
Bununla ilgili çalışmaları da başlattık. 
Ayrıca bir dahaki toplu sözleşmede 
medeni kanunun 1007. maddesinde-
ki süre sınırlamasını daha da aşağı 
çekmek için uğraşacağız.” ifadelerini 
kullandı.

“Memurlarımızla birlikte ailelerinin 
de yüzlerini güldürmeyi istiyoruz”

Memurların beklentilerini karşılamak 
için çalışmaları sürdüklerini dile geti-
ren Genel Başkan Yardımcımız Şim-
şek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şuana kadar elde ettiğimiz kaza-
nımların üstüne yenilerini ekleyip 
memurlarımızla birlikte ailelerinin de 
yüzlerini güldürmeyi istiyoruz. He-
defimiz bundan sonrada aynı doğ-
rultuda olacak. İnşallah 2019 yılında 
gerçekleştirilecek toplu sözleşmede 
belirlediğimiz yeni hedefl eri de ye-
rine getireceğiz. Kamu görevlilerinin 
mali, sosyal ve özlük haklarını savu-
nup iyileştirmek için elimizden geleni 
yapacağız.”

Sayı: 05 55



Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Büyük, 
Hatay, Gaziantep, Adana ve 

Osmaniye’yi ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Büyük, Hatay, Ga-
ziantep, Adana ve Osmaniye ziyare-
tinde Memur Sen ve Bayındır Memur-
Sen il yöneticileri ve üyeleriyle bir 
araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Büyük, Ha-
tay, Gaziantep, Adana ve Osmaniye 
teşkilatlarında sendikamızın iktisadi 
teşebbüsü olan MESYET başta olmak 
üzere Mesleki Yeterlilik Yetki Belgesi 
ve inşaat sektöründeki bazı branşlar-
da ustalık belgesi verilmesi konula-
rında çeşitli görüşmelerde bulundu.

Teşkilat ziyaretlerinde Genel Başkan 
Yardımcısı Büyük, Memur-Sen Os-

Hatay, Gaziantep, Adana ve Osmaniye illerine ziyaret
Genel Başkan Yardımcısı Büyük’ten

maniye İl Başkanı Mahmut Kahraman 
ile Bayındır Memur-Sen Osmaniye 
İl Temsilciliği Başkanı Mustafa Evcil, 
Bayındır Memur-Sen Hatay İl Temsil-
ciliği Başkanı Hüseyin Tutar, Bayındır 
Memur-Sen Gaziantep İl Temsilci-
liği Başkanı Yahya Bilici ve Bayındır 
Memur-Sen Adana İl Temsilciliği Baş-
kanı Eyüphan Sertyalçın ile bir araya 
geldi ardından ‘Bayındır, İnşaat ve 
Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı 
kurumların müdürleriyle görüştü.

Osmaniye’de, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Abdulvahap Güven ile AFAD 
İl Müdürü Serhat Bulut’u makamında 
ziyaret eden Genel Başkan Yardımcı-
sı Büyük, Adana İller Bankası Müdürü 
Hasan Güneş’i, TKGM 12.Bölge Çalı-
şanları Bölge Müdür Yardımcısı Nuri 
Yalçın’ı, Defne Tapu Müdürü Suzan 
Bilgin’i, Antakya Tapu Müdürü Meh-
met Şahin Üsdağ’ı, Hatay Kadastro il 
Müdürü Celaleddin Bilin’i ve AFAD İl 
Müdürü Ömer Akbaş’ı makamlarında 
ziyaret ederek MESYET’ in amacı ve 
hizmetleri hakkında kurum müdürle-
rini bilgilendirdi.

Teşkilatlarda, Bayındır Memur-Sen 
üyeleriyle de bir araya gelen Genel 
Başkan Yardımcısı Büyük, üyelerin sı-
kıntılarını ve taleplerini dinledi.
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Bayındır Memur-Sen Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti

Bursa Şube Ve Kocaeli İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Genel Başkan Vekili Aldagül’den

Genel Başkan Vekili Aldagül’den

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Alda-
gül, Yalova ziyaretinde Bayındır Memur-Sen il yöne-
ticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

Bayındır Memur-Sen Yalova İl Temsilciliği Başkanı Osman 
Ata ile görüşen Genel Başkan Vekili Aldagül, sendikamız 
üyeleriyle de görüşerek sorun ve talepleri dinledi.

Ardından ‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu-
na bağlı kurumların müdürlerini makamında ziyaret eden 
Genel Başkan Vekili Aldagül, toplu sözleşmeye dair fikir 
alış-verişinde bulundu. Genel Başkan Vekili Aldagül, Yalo-
va İl Temsilciliği Başkanı Ata ve Yalova İş Kur Müdürü Er-
han Dede ile birlikte Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Dr. Osman Ulukaya’yı makamında ziyaret etti.

Görüşmede sendikal faaliyetler ile Bayındır Memur-Sen 
İktisadi İşletmesi MESYET ve Mesleki Yeterlilik Belgesi 
hakkında konuşuldu.

Yalova İl Temsilciliği aşure dağıttı

Öte yandan Bayındır Memur-Sen Yalova İl Temsilciliği 
tarafından Aşure Günü dolayısıyla Tapu ve Kadastro İl 
Müdürlüğü’nde aşure dağıtıldı.

Aşure ikramı, Bayındır Memur-Sen Yalova İl Temsilciliği 
Başkanı Osman Ata’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü’nde çalışan personellere 
aşure ikram edildi.

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kan Vekili Ayhan Aldagül, teş-
kilat çalışmaları ve MESYET ile 

alakalı bir dizi görüşme için Bayındır 

at sektöründe faaliyet yürüten bazı 
yapı-denetim şirketi yöneticileri ve 
müteahhitlerle buluşan Genel Başkan 
Vekili Aldagül, Bayındır Memur-Sen 
İktisadi İşletmesi MESYET ve Mesleki 
Yeterlilik Belgesi başta olmak üzere 
zorunlu iş kollarında ustalık belgesi 
verilmesi konularında bilgilendirme 
yaptı.

Memur-Sen Bursa Şube ve Bayındır 
Memur-Sen Kocaeli İl Başkanlığını zi-
yaret etti.

Bursa Şube ve Kocaeli ziyaretlerinde 
Bayındır Memur-Sen il yöneticileri ve 
üyeleriyle bir araya gelen Genel Baş-
kan Vekili Aldagül, sendikamız üyele-
rinin sorun ve taleplerini dinledi.

Genel Başkan Vekili Aldagül, Bayın-
dır Memur-Sen Bursa Şube Başkanı 
Mustafa Uçmaz ve Bayındır Memur-
Sen Kocaeli İl Temsilciliği Başkanı 
Mustafa Altun ile birlikte ‘Bayındır, 
İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet ko-
luna bağlı kurumların müdürlerini 
makamında ziyaret ederek toplu söz-
leşmeye ilişkin görüş alış-verişinde 
bulundu. Bursa ve Kocaeli’nde inşa-
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Şim-
şek, İstanbul’da Tapu Müdürlüklerini ziyaret etti.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gök-
han Şimşek, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile iş birliğine 
yönelik kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul’a giden Genel Başkan Yardımcımız 
Şimşek, İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü 
başta olmak üzere; Büyükçekmece, Çatalca, Bahçeliev-
ler, Güngören, Arnavutköy, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, 
Sarıyer, Kartal, Maltepe ve Kadıköy Tapu Müdürlüklerini 
ziyaret etti.

İstanbul’da Şimşek’e, Bayındır Memur-Sen İstanbul 2 Nolu 
Şube Başkanı Dursun Önder ve Yönetim Kurulu üyeleri eş-
lik etti.

Üye ve insan odaklı sendikacılık değerleri üzerine kurum 
idarecileriyle sohbet eden Genel Başkan Yardımcımız Şim-
şek, kurumlarda çalışan memur ve üyelerimizle bir araya 
geldi. Talep ve sorunları dinleyen Şimşek, çözüm önerileri 
hakkında istişarelerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Şimşek, Bayındır Memur-Sen 
ailesine katılan birçok kurum personeliyle üye kayıt formu 
imzaladı.

Şimşek’ten İstanbul’a Çıkarma
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Adana, Hatay ve Osmaniye’ye Ziyaret
Genel Başkanımız Tufanoğlu’ndan,

Bayındır Memur-Sen Genel Baş-
kanı Soner Can Tufanoğlu, Ge-
nel Başkan Yardımcısı Gökhan 

Şimşek ile birlikte; 

4. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde 
edilen önemli kazanımlar hakkında 
bilgilendirme yapmak ve sahada-
ki yeni talepleri dinlemek amacıyla 
Adana, Hatay ve Osmaniye illerinde 
‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ 
hizmet koluna bağlı kurum amirle-
rini, kurumda çalışan memurları ve 
üyelerimizi ziyaret etti. Hatay teşkilat 
ziyaretlerimize Tapu ve Kadastro Böl-
ge Müdürü, Afet ve Acil Durum İl Mü-
dürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 
Kadastro İl Müdür ve Tapu İl Müdürü 
Katıldı. Hizmet kolumuza bağlı ku-

“Genel Başkan 
Tufanoğlu’nun Teşkilat 

Ziyaretleri Devam 
Ediyor”

rumları ziyaret edip, çalışanlarımızın 
sorunlarını dinledik.

Genel Başkanımız Tufanoğlu ziyaret 
ettiği illerde, il yönetimleriyle toplu 
sözleşme kazanımları başta olmak 
üzere sendikal faaliyetler, üye, ülke 
ve insanlık gündemine ilişkin çözüm 
odaklı çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulundu.
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Memur-Sen’in de aralarında 
bulunduğu Türkiye-Avrupa 
Birliği Karma İstişare Komite-

si (KİK) tarafından 15 Temmuz anma 
etkinlikleri kapsamında ortak basın 
toplantısı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. 
Yıldönümünde anma etkinlikleri kap-
samında düzenlenen basın toplan-
tısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın’ın yanı sıra Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufa-
noğlu, Genel Başkan Vekili Ayhan 
Aldagül, Genel Başkan Yardımcı-
sı Gökhan Şimşek ve komite üyesi 
STK’ların genel başkanları da katıldı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarları Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN), HAK-İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 

İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikaları Konfederasyonu (Türki-
ye KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) oluştur-
duğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi (KİK) tarafından dü-
zenlenen basın açıklaması eş zamanlı 
olarak 81 ilde gerçekleştirildi.Top-
lantıda konuşan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’u asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Ülkemizin geleceğini inşa ederken 
yaşadıklarımızdan aldığımız dersler 
bize ışık olacak. Biz bu ülkenin gele-
ceğinden umutluyuz. Gücümüz milli 
irade, hedefimiz büyük Türkiye” dedi.

Toplantıda Komite adına ortak basın 
açıklamasını okuyan Hisarcıklıoğ-
lu, bu ortak açıklamayı 81 ilde aynı 
anda yaptıklarına dikkati çekti. Hi-
sarcıklıoğlu, iki hafta boyunca, fark-

lı etkinliklerle, hazırlanan afişlerle 
Türkiye’nin tamamında 15 Temmuz 
ruhunu canlı tutacaklarının altını çi-
zerek, 15 Temmuz’un Türkiye için bir 
milat olduğuna inandıklarını söyledi.

15 Temmuz Ruhu Demokrasinin Si-
gortasıdır

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’da Türkiye 
demokrasisinin, hiçbir kaba kuvvete 
teslim olmayacak kadar güçlü oldu-
ğunu herkese gösterdiklerini vurgu-
ladı.

Bunun, dünyaya örnek olacak bir 
tavır olduğunu dile getiren Hisarcık-
lıoğlu, “Milletimiz darbeye karşı du-
rarak şunu açık şekilde ilan etmiştir; 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, milletin ira-
desi dışında hiçbir güç yönetemez” 
ifadesini kullandı.

81 İlde Ortak Basın Açıklaması
Türkiye-AB KİK Üyesi STK’lardan
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Memur-Sen’den Başbakan Yardımcısı Akdağ’a hayır-
lı olsun ziyareti Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın 
ve Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tufanoğlu 

ile Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Başbakan Yardımcısı 
Akdağ’ı makamında ziyaret ettiler.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu ile Sağlık-Sen Genel 
Başkanı Metin Memiş, bir süre önce gerçekleştirilen kabine 
değişikliğinin ardından Başbakan Yardımcılığı görevine ge-

Memur-Sen’den Başbakan Yardımcısı Akdağ’a 
Hayırlı Olsun Ziyareti

tirilen Recep Akdağ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüş-
mede karşılıklı fikir alış-verişinde bulunuldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni görevinde başarı-
lar dilediği Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’a, Memur-Sen 
tarafından 15 Temmuz için hazırlanan ‘Küresel İşgale Destan-
sı Direniş’ adlı albümü hediye etti. Ziyaretten ötürü duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başbakan Yardımcısı Akdağ ise 
Memur-Sen heyetine teşekkür etti.
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15 Temmuz anma etkinlikleri kap-
samında Güvenpark’ta basın açık-
laması gerçekleştiren Memur-Sen 

Genel Başkanı Ali Yalçın, “15 Temmuz 
ve devam eden günlerde meydan-
larda direniş çadırları kurup nöbet 
tuttuğumuz gibi bugün de FETÖ, 
kirli emelleri, ahlaksız stratejileri, 
algı operasyonlarıyla birlikte tümüy-
le bertaraf edilene kadar nöbetimizi 
sürdüreceğiz.  O gün ne kadar mü-
teyakkız idiysek bugün de aynı his 
ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 
Temmuz’da kanımızla kurtardığımız 
emanetimizin, davamızın, geleceği-
mizin, inancımızın, sinsi stratejilerde 

kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. 
Yeni tuzaklara karşı uyanık olaca-
ğız. İşte bugün 81 ilde aynı anda 15 
Temmuz’u anmak için aynı ruhla 
alanlardayız. 15 Temmuz’un ruhunu 
daima diri tutacağız” dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu, 15 Tem-
muz anma etkinlikleri kapsamında 
bağlı sendikalarıyla birlikte Sağlık 
Sen Genel Merkezi önünde buluşarak 
Güvenpark’a yürüyüş düzenledi. 81 
ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen 
yürüyüşlerde, 249 Şehidi temsilen, 
fotoğrafl arının basılı olduğu tişörtler-
le büyük meydanlara hareket edildi. 
Yoğun katılımın ve büyük bir coşku-
nun olduğu yürüyüşlerde, 15 Temmuz 
hain kalkışması şiddetli bir şekilde 
kınandı, bir daha yaşanmaması için, 
“15 Temmuz Ruhu Diri Tutulsun” çağ-
rısında bulunuldu. Sık sık sloganların 
atıldığı programlarda “Milli İrade” 
vurgusu yapıldı.

15 Temmuz Direniş Ruhu 
Yolumuzu Aydınlatmaya 

Devam Edecek!
Alanda coşkulu kalabalığa hitap eden 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
bir yıl önce FETÖ’nün hain bir şekilde 

millete boyun eğdirmeye çalıştığını 
belirterek,  “Bu girişimi bir darbenin 
yanında bir işgal girişimi olarak de-
ğerlendiriyoruz. Hain darbe ve işgal 
girişiminde 8 binden fazla askeri per-
sonel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank,  
246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine 
yakın silah bu millete karşı kullanıldı. 
Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
Özel Harekât Daire Başkanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğü, MİT saldırıya 
uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum 
işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini 
ise millet engelledi. Darbe girişimi so-
nucu 250 kahraman kardeşimiz şehit, 
2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu” 
diye konuştu.15temmuzeylem15 
Temmuz’u Unutmayacağız!

Sözü “Şehirler ölmez vatan bölün-
mez”  sloganlarıyla kesilen Yalçın, 

YALÇIN: 15 TEMMUZ RUHUNU YALÇIN: 15 TEMMUZ RUHUNU 
DAİMA DİRİ TUTACAĞIZ!DAİMA DİRİ TUTACAĞIZ!
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“15 Temmuz bize iki şey hatırlatı-
yor; Birincisi; FETÖ’cü ihanet. İkin-
cisi; kahramanca direniş, vatana 
sadakat, şehadet ve yeniden diriliş. 
İhaneti de sadakati de unutmaya-
cağız ve unutturmayacağız. Çün-
kü gafl ete uyuyan ihanete uyanır. 
15 Temmuz bir şehadet geçididir. 
Çanakkale’nin kınalı kuzularının, Kaf-
kasların, Sarıkamışların, Yemenlerin 
hikâyesidir. 15 Temmuz bir şehadet 
şölenidir! 15 Temmuz bir diriliş gece-
sidir! 15 Temmuz bir iman manifes-
tosudur! 15 Temmuz’u unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız!” ifadelerini 
kullandı.15temmuzeylemi4Darbe Ba-
şarılı Olsaydı, 16 Temmuz’da Bir Fela-
kete Uyanacaktık

Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen 
bazı çevrelerin 15 Temmuz ihaneti-
nin boyutunu idrak edemediklerinin 
altını çizen Yalçın şöyle devam etti: 
“Bu çevreler, darbe başarılı olsaydı 16 
Temmuz sabahı nasıl bir felakete uya-
nacaklarının farkında değiller. Hiçbir 
insani, İslamî, ahlaki değer taşıma-
yan bu Bâtınî sapkın örgütlenmenin 
yapabileceği kötülükler tasavvur ve 
muhayyilemizi aşar. Darbe başarılı 
olsaydı Eski Türkiye’nin FETÖ’cü mo-
difikasyonuna uyanacaktık. Darbe 
geçekleşseydi Türkiye bu darbenin 
arkasındaki üst aklın oyuncağı hali-
ne gelecek, ekonomik olarak da bir 
sömürü ve yağma ülkesine dönüşe-
cekti. 13 yılda dişimizle tırnağımızla 
elde ettiğimiz haklarımız elimizden 
alınacaktı. Darbe girişimi başarılı ol-
saydı, muhacirler sığınacak bir yurt 
bulamayacak, mazlumlar kendilerine 

uzanan yardım elini kaybedecekti. 
İşte bu gerçeklerin farkında olan mil-
letin sadık evlatları o gece “Hangi çıl-
gın bana zincir vuracakmış şaşarım” 
diyerek bir insan seline dönüştüler ve 
zulmün tankını topunu uçağını bom-
basını ezip geçtiler.”

Meydanları Fethettik Hainleri 
Defettik

Memur-Sen olarak o gece 1 milyon 
üyesiyle alanlarda olduklarını kay-
deden Yalçın, ‘destanlar yayılır me-
zarımızdan’ diyerek alanlara akın 
ettiklerini belirtti. Yalçın, o gece tüm 
vatandaşların ayrım gözetmeksizin 
sahadaki yerini aldığına dikkat çekti.

Darbenin FETÖ tarafından değil, 
üst akılları tarafından tasarlandığı-
nı kaydeden Yalçın, sözlerine şöyle 
devam etti: “Bu üst akıl 15 Temmuz 
öncesi DAİŞ’ten PKK’ya, FETÖ’den 
DHKPC’ye, TİKKO’dan Gezicilere 
bütün kozlarını oynadı. Başarama-
yınca darbeye yeltendi. Bu ihaneti 
27 Mayıs’tan, 12 Eylül’den 28 Şubat 
ihanetlerinden ayıramayız. Bu dar-
belerin her biri aynı odakların ayrı ta-
şeronlara verdikleri ihalelerdir. Peki, 
kim bu üst akıl? Suriye’de bizim kar-
şımızda hangi aktörler varsa, Irak’ta 
tezlerimizi kimler çürütmeye, bizi 
denklemin dışında kimler tutmaya 
çalışıyorsa, Kendileriyle savaştığımız, 
binlerce evladımızı katleden terörist-
leri kimler koruyorsa, kimler onlara 
ülkelerini açıyorsa, kimler onlarla 
stratejik işbirliği içine giriyorsa bu 
işgal girişiminin arkasında onlar var. 
15 Temmuz darbe girişimi, emperya-

listlerin bölgemizde uzun zamandır 
sergiledikleri kirli oyunların yeni bir 
perdesidir. FETÖ ise bu oyunda se-
naryonun gereğini yapan bir aktör-
dür. Üst akıl dediğimiz küresel terör 
şebekesi, küresel faiz lobisi, küresel 
emperyalist çete 15 Temmuz’da ye-
nildi. Bütün tezleri çöktü. FETÖ’cü 
darbecilere sahip çıkan, kucak açan 
ülkelere de buradan sesleniyoruz: Bu 
milleti PKK ile DAİŞ ile yıkamadınız 
FETÖ’yle de yıkamayacaksınız. Artık 
darbelerle millete baş eğdirme devri 
15 Temmuzla kapanmıştır.”

Temmuz Ruhunu Diri Tutacağız
“Üst Aklın yeni tezgâhlarına akıl ve 
iman ile karşı koyacağız” diyen Yalçın, 
“O gece bizimle birlikte İslam coğraf-
yası da sokaklarda elleri semada dil-
leri duada direnişteydi. Malatya’la bir-
likte Kudüs, Gazze, Kahire; İstanbul’la 
birlikte Halep, Bağdat, Kabil; Konya 
ile birlikte Kayrevan, Bosna, Mekke; 
Ankara ile birlikte Kerkük, Erbil, Bu-
hara, Bakü kıyamdaydı, ayaktaydı. 
İşte bu nedenle diyoruz ki, bütünlü-
ğümüze kast etmiş sömürgeleştirme 
ve işgal planına karşı çözüm hiç şüp-
hesiz ki, milletleşme, ümmetleşme 
ve kardeşleşmedir. Artık daha güçlü 
bir Türkiye var. Ama diğer yandan da 
yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. 
15 Temmuz’un ruhunu daima diri tu-
tacağız. İşte bugün 81 ilde aynı anda 
15 Temmuz’u anmak için aynı ruhla 
alanlardayız. Unutmayalım ki, Türkiye 
ne kadar güçlenirse küresel emper-
yalizm de o kadar kuduruyor, öfkele-
niyor. O halde görev bitmiş değil. 15 
Temmuz’da çıktığımız sokaklardan 
evlerimize dönüp uyumaya kalkarsak 
bizi uykumuzda boğarlar. Darbeciler 
şimdi mahkemelerde hesap veriyor-
lar.  15 Temmuz gecesi ellerimizle 
yakalayıp adalete teslim ettiğimiz 
hainler türlü ayak oyunları içindeler. 
Yıllardır eğitimi aldıkları takiyye ve 
pişkinlikle, hakikati sulandırma, zi-
hinleri bulandırma, davanın seyrini 
saptırma, darbe girişimini tartışmaya 
açma, Gülen’i temize çıkarma, zaman 
kazanma, hakikati zehirleme ama-
cıyla “kontrollü darbe söylemini son 
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derece örgütlü bir şekilde, bir plan 
dairesinde ilmek ilmek örmeye çalışı-
yorlar. Ama asla meydanlardaki zaferi 
mahkeme salonlarında kaybetmeye-
ceğiz. O nedenle FETÖ davalarını ta-
kip edelim. Müdahil olalım. Mahkeme 
salonların önünde çadırlarımızı kura-
lım. Milli İrade Nöbetleri gibi şimdi de 
Adalet Nöbetleri tutalım” ifadelerini 
kullandı.

15 Temmuz Zaferine Sahip 
Çıkalım

Coşkulu kalabalığa “15 Temmuz Za-
ferine Sahip Çıkalım” çağrısında 
bulunan Yalçın, “250 şehidimizin 
hatıralarına ve ailelerine, 2 bin 193 
gazimize, kazandığımız 15 Temmuz 
zaferine sahip çıkalım. FETÖ davaları, 
Türkiye’nin darbeler tarihinin kirli pa-

rantezini kapatan 
15 Temmuz direni-
şinin son hamlesi 
olması nedeniy-
le stratejiktir. Biz 
millet olarak, bu 
davanın hem mağ-
duru, hem müşte-
kisi, hem tanığı 
hem müdahiliyiz.  
Millet olarak aklı-
mızla oynanma-
sına, darbecilerin 

cezadan kurtulmasına müsaade et-
meyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuz ve de-
vam eden günlerde meydanlarda di-
reniş çadırları kurup nöbet tuttuysak, 
bugün de Fethullahçı Terör Örgütü, 
kirli emelleri, ahlaksız stratejileri, 
algı operasyonlarıyla birlikte tümüy-
le bertaraf edilene kadar nöbetimizi 
sürdüreceğiz.  O gün ne kadar mü-
teyakkız idiysek bugün de aynı his 
ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 
Temmuz’da kanımızla kurtardığımız 
emanetimizin, davamızın, geleceği-
mizin, inancımızın, sinsi stratejilerde 
kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. 
15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiy-
le şehitlerimize Yüce Rabbimizden 
rahmet, gazilerimize acil şifalar dili-
yor ve şükranla anıyoruz. Zalimlerin 

hem bu dünyada hem de ahirette 
yaptıklarının hesabını vereceklerine 
inanıyoruz. Mescid-i Aksa’da 15 Tem-
muz arefesinde şehid edilen Filistinli 
kardeşlerimizi de rahmetle anıyoruz. 
Siyonist İsrail’i ve destekçilerini la-
netliyoruz. Kudüs özgür olana dek 
direneceğiz, kardeşlerimizin yanında 
duracağız.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Açıklamanın ardından Kuran’ı Kerim 
tilaveti yapıldı. Memur-Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Bayrak-
raktutar, şehitlerimiz için okunan 
1001 hatimin duasını yaptı.
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Memur-Sen Yönetim Kurulu ve 
bağlı sendikaların genel baş-
kanları, son yapılan kabine 

değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na getirilen Julide 
Sarıeroğlu’na hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundu.

Memur-Sen yönetimi ve bağlı sen-
dikaların genel başkanları, kabine 
değişikliğiyle Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’na getirilen Julide 
Sarıeroğlu’na hayırlı olsun ziyaretin-
de bulundu. 

Ziyarette konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, yeni görevinde 
Bakan Sarıeroğlu’na başarılar diledi, 
hayırlı olması temennisinde bulun-
du. Bakan Sarıeroğlu ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 
ve beraberindeki heyete teşekkürle-
rini iletti.

Ziyarette Memur-Sen Genel Başka-
nı Ali Yalçın’ın yanı sıra, Memur-Sen 
Genel Başkan Vekili Metin Memiş, 

Bakan Sarıeroğlu’na Hayırlı Olsun Ziyareti
Memur-Sen heyetinden

Memur-Sen Genel Başkan Yardım-
cıları Mehmet Bayraktutar, Hacı 
Bayram Tonbul, Eğitim-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Vekili Latif Selvi, Büro 
Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi 
Yanbaz, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı 
Mürsel Turbay, Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkanı Soner Can Tufanoğ-
lu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı 
Ömer Budak, Ulaştırma Memur-Sen 
Genel Başkanı Can Cankesen, Kültür 
Memur-Sen Genel Başkanı Mecit Er-
doğan da hazır bulundu.

Yalçın görüşmenin sonunda, Memur-
Sen Kurucu Genel Başkanı Meh-
met Akif İnan’ın külliyatını Bakan 
Sarıeroğlu’na takdim etti.

Yalçın görüşmenin sonunda, 
Memur-Sen Kurucu Genel 

Başkanı Mehmet Akif İnan’ın 
külliyatını Bakan Sarıeroğlu’na 

takdim etti.
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Türkiye’nin ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen Uluslararası Ça-
lışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa 

Bölge Toplantısı, Memur-Sen’in katı-
lımıyla başladı.

Başbakan Binali Yıldırım ile Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu’nun da yer aldığı toplan-
tıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen Yönetimi, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların genel başkanları ve komisyon 
başkanlarının yanı sıra Türk-İş Genel 
Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, ILO Ge-
nel Direktörü Guy Ryder, ILO Türkiye 
Direktörü Numan Özcan ve çok sayı-
da davetli katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, toplantıda başkan 
seçildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, ILO Avrupa Böl-
gesi içerisinde yer alan üye ülke hü-
kümet, işveren ve işçi temsilcileriyle 
ILO Merkez ve Avrupa ofisleri yetki-
lilerinin katıldığı ILO Avrupa 10. Böl-
ge Toplantısı’nda, Alman delegenin 
önerisiyle başkan seçildi. Toplantı, 
ILO’nun yüzüncü yılı öncesi son top-
lantı olma özelliğini taşıyor.

Başkan yardımcılarını ve gündem 
maddelerini oylamaya sunduktan 
sonra söz alan Sarıeroğlu, ILO’nun 
2019 yılında kuruluşunun 100. Yılını 
kutlayacağını belirtti.

ilişkin görüş ve önerilerini ilk ağızdan 
dinleme ve bunları karşılıklı değerlen-
dirme fırsatı bulacağız.” dedi.

Yıldırım: Toplumsal barış için 
vatandaşların sesine kulak verilmeli

Başbakan Binali Yıldırım ise toplan-
tı için İstanbul’un tercih edilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür ettiği-
ni söyledi.

Bölgenin ve ülkelerin huzuru, istikra-
rı ve toplumsal barışı için yapılması 
gereken tek şeyin vatandaşların sesi-
ne kulak vermek ve birlikte çalışmak 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Tüm 
değişim unsurlarını dikkate alarak in-
sanlarımıza çalışacakları iyi bir iş im-
kanı oluşturmak her hükümetin görevi 
olmalıdır.” ifadesini kullandı.

Ulusal genç istihdam stratejisi ile genç 
işsizliğin önüne geçmeyi hedefl edik-
lerini bildiren Yıldırım, “Bu belge ta-
mamlanmak üzere. Hükümet olarak 
istihdam alanındaki temel yaklaşımı-
mız daha fazla ve daha nitelikli iş im-
kanı oluşturmaktır.” diye konuştu.

Çalışma barışı ve çalışanların huzurlu 
olmasının öncelikli hedefl eri olduğunu 
dile getiren Yıldırım, “Bu amaca yö-
nelik olarak bir yandan ekonomi bü-
yürken, diğer yandan mevcut iş gücü 
potansiyelimizin niteliklerine uygun 
emek, alın teri ve istihdam dostu bir 
büyümeyi hedefl iyoruz. İş gücü piya-
sasının daha etkin işlediği bir ortamda 
işsizliği kalıcı şekilde makul oranlara 
indirmeyi amaçlıyoruz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Memur-Sen’in Katılımıyla Başladı
ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı,

ILO 10. Avrupa Bölge Toplantısı’nın 4 
gün boyunca devam edeceğinin bilgi-
sini veren Sarıeroğlu, “Bu toplantı ve-
silesiyle ILO üçlü yapısının bir gereği 
ve özelliği olarak sosyal ortaklarımızın 
küresel istihdam ve iş gücü piyasası 
gündeminde olan öncelikli konulara 
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SPMSH’nin Genel Kurulu’na Katıldı
Memur-Sen Heyeti,

Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, SPMSH’nin 7. Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşma-

da, “Küresel düzen, emek hareket-
lerini zayıfl atmak istiyor. Çatışmayı 
tetikleyen dışlayıcı politikalar oluş-
turuyor. Memur-Sen ailesi olarak 
bizler emeği çatışmanın değil daya-
nışmanın merkezine koyuyoruz. Bi-
zim için, emekçinin hakkını korumak, 
tüm insanlığın hakkını korumak de-
mektir” dedi. 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, Bağlı sendika-
ların genel başkanları, Kadınlar Ko-
misyonu Genel Başkanı Habibe Öçal, 
Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp 
Beyhan, Dış İlişkiler Uzmanları Hü-
seyin Behçet, Jonilda Rrapaj ile Os-
man Özcan, yurt dışından gelen 47 
farklı sendika temsilcileriyle birlikte 
BSPSH’ye bağılı olan Arnavutluk Ba-
ğımsız Maden İşçileri Sendikası’nın 
(SPMSH) 7. Genel Kurul çalışmalarına 
katıldı. Emek hareketlerini yoğun ilgi 
gösterdiği genel kurulda Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın da bir konuş-
ma yaptı.

SPMSH, Arnavutluk Tarihini 
Değiştiren Bir Sendikadır

Tarihte sayısız sendikanın gelip geç-
miş olduğunu ancak pek azının tarihi 
değiştirebildiğini belirten Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “SPMSH, 
Komünist rejime karşı direnişin sem-
bolüdür; Arnavut halkının özgürlük ve 
demokratik mücadelesinde öncülük 
yapmış bir örgüttür. Dolayısıyla Ar-

navutluk tarihini değiştiren bir sen-
dikadır. Tarih, Valias Maden İşçilerinin 
Açlık Grevini, Kalaja’yı ve yoldaşlarını 
hep hatırlayacaktır. Bu asil mücade-
lenin öznesi tüm emekçi kardeşlerimi 
bir kere daha tebrik ediyorum” ifade-
lerini kullandı.

Emeği Çatışmanın Değil, 
Dayanışmanın Merkezine Koyuyoruz

“Bugün de mücadele hatlarını yeniden 
tahkim etmek zorundayız” diyen Yal-
çın, gerekçesini de şu şekilde açıkladı: 
“Çünkü; sendikal krizden bahsedildiği 
zamanlardan geçiyoruz. Bugünkü dü-
zende emek maalesef parantez içine 
alınıyor. Paylaşım ise denklemin dışı-
na çıkarılmış durumda. Küresel düzen, 
emek hareketlerini zayıfl atmak istiyor. 
Çatışmayı tetikleyen dışlayıcı politi-
kalar oluşturuyor. Memur-Sen ailesi 
olarak bizler emeği çatışmanın değil 
dayanışmanın merkezine koyuyoruz. 
Bizim için, emekçinin hakkını koru-
mak, tüm insanlığın hakkını korumak 
demektir. Türkiye’nin en büyük konfe-
derasyonu olan Memur-Sen, ayrımcı-
lığı ve boykotu değil, dayanışmayı ve 
sosyal diyalogu tercih eden bir emek 

örgütüdür. Bu nedenle tüm ulusal ve 
uluslararası çalışma örgütlerine ay-
rımcılık değil, dayanışma ve sosyal di-
yalog çağrısında bulunmaları gerekti-
ğini buradan duyurmak istiyorum.”

Arakan İçin Uluslararası Topluma 
Harekete Geçin Çağrısında 

Bulunuyoruz

Memur-Sen’in,   etnisitesine, ideoloji-
sine, dinine bakmaksızın tüm haksız-
lığa, şiddette, katliamlara, terörizme 
karşı sesini yükselten bir sivil örgütü 
olduğunu belirten Yalçın, “Bu neden-
le, Arakan ve zulme maruz kalan her 
yer için uluslararası topluma, “hare-
kete geçin, katliamı durdurun” diye 
haykırıyor ve sessiz kalan her kurum 
ve ülkeyi şiddetle kınıyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Yalçın sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Türkiye uzun bir dönemdir terör 
saldırılarına maruz kalmaktadır. En 
büyük terör saldırısı ise 15 Temmuz 
2016’da kanlı bir darbe girişimi şek-
linde yaşandı. 250 vatandaşımız şehit 
olurken 2 binden fazla vatandaşımız 
yaralandı.   Gerçekten zor bir süreçti. 
Ama yine de biz hukuk dışına çıkma-
dan darbecilerle mücadele ediyoruz. 
Ne yazık ki, bazı ülkeler süreci istis-
mar ediyor. Darbecileri koruyarak 
Türkiye’nin haklı mücadelesine karşı 
operasyon aparatı olarak kullanmak 
niyetindeler. Çok şükür Genel Başka-
nım Sayın Gezim Kalaja gibi dostları-
mız var. Kardeş Arnavutluk var. Emek 
hareketinden bize destek olan, de-
mokrasimize sahip çıkmamızdan do-
layı tebrik eden iyi yürekli insanların 
sayısı da az değil.”
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İstanbul’da gerçekleştirilen ILO 
10.Avrupa Bölge Toplantısı, ya-
yımlanan bildiriyle tamamlandı.

Türkiye ev sahipliğinde 2 Ekim Pa-
zartesi günü başlayan ILO 10.Avrupa 
Bölge Toplantısı, yayımlanan, ‘Yüz-
yıl için İstanbul Girişimi: Avrupa ve 
Orta Asya’da Güçlü ve Sorumlu Sos-
yal Ortaklık için İnsana Yaraşır İşin 
Geleceği’ bildirisiyle tamamlandı.

Program, mutat olduğu üzere hü-
kümetler, çalışanlar ve işverenler 
gruplarının istişare toplantılarıyla 
başladı.

Daha sonra genel kurula geçilerek 
bildiri üzerine konuşmalar gerçekleş-

ILO Avrupa Bölge Toplantısı Tamamlandı

tirildi. Kurulda ülkelerin Çalışma Ba-
kanları, değerlendirmelerde buluna-
rak, gerçekleştirilen bölge toplantısı 
hakkında görüşlerini beyan etti.

Türkiye hükümetini temsilen bir ko-
nuşma gerçekleştiren Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu, değişen iş koşullarına değindi.

Türkiye’nin 15 Temmuz sürecinden 
geçtiğini hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, 
“FETÖ ile mücadele konusunda tüm 
Avrupa ülkelerinden de destek bekli-
yoruz.” dedi. Böylelikle dört yılda bir 
düzenlenen ILO Bölge Toplantılarının 
10’uncusu, İstanbul’da, ‘Yüzyıl için 

İstanbul Girişimi: Avrupa ve Orta 
Asya’da Güçlü ve Sorumlu Sosyal 
Ortaklık için İnsana Yaraşır İşin Gele-
ceği’ bildirisiyle tamamlanmış oldu.

Program boyunca genel kurul ve di-
ğer oturumlarda, Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın’ın yanı sıra Memur-
Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu ile Memur-Sen’e bağlı sen-
dikaların genel başkanları, Kadınlar 
Komisyonunun genel başkanı, da-
nışmanlar, avukatlar, dış ilişkiler biri-
mi uzmanları ve basın çalışanları da 
Memur-Sen adına katılımcı olarak yer 
aldı.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen 
Mesleki Yeterlilik Çalıştayı’nın 

2.si Ankara’da gerçekleştirildi. Çalış-
tayın açılışına Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Aslan, ÇSGB Bakan Yardım-
cısı Orhan Yeğin, Emrullah İşler, Sa-
lim Uslu, Bendevi Palandöken ve çok 
sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde 
ayrıca mesleki yeterlilik eğitimine ka-
tılan katılımcılara sertifikaları verildi.

Çalıştayda konuşan Memur-Sen Ge-
nel Başkanı Ali Yalçın, programın ça-
lışma hayatının bütün tarafl arı açısın-

dan hayırlı sonuçlara vesile olmasını 
temenni ederek “Ülkemiz açısından 
mesleki yeterliliğin tarihini kavram-
sal açıdan 90’lardan, kurumsal olarak 
da 2000’li yılların ikinci yarısından 
itibaren başlatmayı açıkça yanlış bu-
lurum. Gerek İnanç-medeniyet ilişkisi 
bağlamında, gerekse kurumsal ya-
pılanma ve toplumsal karşılık olarak   
“mesleki yeterlilik”, çok eski tarihsel 
içeriğe sahiptir” dedi.

Ahiliği Yeni ve Özgün Modellerle 
Yeniden Kurgulamalıyız

Yalçın, Ahilik sisteminin yeni ve öz-
gün bir model ile kurgulanması ge-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 2.si 

düzenlenen Mesleki Yeterlilik 
Çalıştayı Ankara’da yoğun 

bir katılımla gerçekleştirildi. 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı 
Mahmut Arslan, ÇSGB Bakan 
Yardımcısı Orhan Yeğin, Eski 

Başbakan Yardımcısı Emrullah 
İşler, Çorum Milletvekili Salim 

Uslu, TESK Genel Başkanı 
Bendevi Palandöken, Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan, İŞKUR Genel 

Müdürü Cafer Uzunkaya, TOBB 
Başkanvekili Faik Yavuz ve 

çok sayıda davetlinin katıldığı 
çalıştayın açılış töreninde 

ayrıca Mesleki Yeterlilik 
eğitimine katılan katılımcılara 

sertifika verildi.

Çalışma Hayatında Öncelik Liyakat Olmalıdır
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rektiğini ifade ederek “Tarihi bir 
değerimiz olarak Ahiliği; övünç ge-
rekçesi bir nostalji kaynağı olarak 
kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Aslo-
lan Ahilik Kurumu’nu; yeni ve özgün 
modellerle güne taşımak ve bugünün 
ihtiyaçlarıyla yeniden kurgulamaktır” 
şeklinde konuştu.

Yalçın, çalışma hayatında liyakate 
önem verilmesi gerektiğini vurgula-
yarak “MYK, hem mesleklerin stan-
dartlarını hem de mesleği icra eden-
lerin yeterliklerini belirlemek gibi, 
‘nitelikli işgücü’ noktasında doğru-
dan sonuç üreten faaliyetleri nede-
niyle stratejik öneme sahiptir. Çünkü 
malumunuz, toplumumuzun nere-
deyse çoğunluğunu oluşturan İslam 
inancının, doğrudan bireye yönelen 
emirlerinden biri ‘Emaneti, ehline ve-
riniz’ ayetidir. Bu emrin içeriğindeki 
iki kavram, ‘emanet ve ehliyet’ ge-
nelinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın özelde İş Kurumu ile 
MYK’nın faaliyet alanıdır” diye ko-
nuştu.

Yalçın, bu noktada Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun önemli bir yere sahip 
olduğunu belirterek “Emaneti yani 
iş, görev ya da sorumluluğu insanla 
ilişkilendirmek İş Kurumu’nun, iş, gö-
rev ve sorumlulukla ilişkilendirilecek 
insanın, sahip olması gereken nitelik-

leri, yeterlikleri, özellikleri ya da va-
sıfl arı belirlemek ise Mesleki Yeterlik 
Kurumu’nun görev sahasında yer 
alıyor. Kamu hizmetini üretenlerin, 
yönetenlerin ve politika çerçevesini 
belirleyenlerin bütününü kapsayan 
“liyakat” kavramı, 657 sayılı Kanunun 
temel kavramlarından. Burada altı-
nı çizmek istediğim husus,   mesleki 
yeterlilik ya da liyakat veya ehliyet 
adına her ne dersek diyelim bizim 
açımızdan 30, 40 yıllık bir maziden 
ibaret değildir” ifadelerini kullandı.

Yalçın: AB Standartları Bizi Telaşa 
İtmemelidir

Yalçın, Avrupa Birliği müzakerele-
ri çerçevesinde verilen taahhütlerin 
çalışma hayatında telaşa sürükle-
memesi gerektiğine değindi. Yalçın, 
“Özellikle AB müzakere sürecinde 
‘İş Kurma ve Hizmet Sunumu Faslı’ 
kapsamındaki taahhütlerimiz, bizi 
bir telaşa itmemelidir. Bu bağlamda; 
meslek standartları ve mesleki eğitim 
konusunda AB müktesebatına uyum 
çabasını, tek tarafl ı direktifl er ve da-
yatılan ödevlerden ibaret bir süreç 
olarak algılanmasını doğru bulmuyo-
ruz” diye konuştu.

Yalçın, “Eğitim seviyeleri, sertifika-
landırma, standartlar ve referansla-
ma süreçleriyle ilgili atılan adımlar, 
kat edilen mesafeyi önemli bulmak-
la beraber; sıkıştırılmış takvimlerin, 
ayakları yere basmayan düzenleme-
lere neden olabileceği   kaygımızı da 
ifade etme ihtiyacı hissediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Yalçın, sürecin yalnızca verilen taah-
hütlerin gerçekleştirme aciliyeti ile 
değil aynı zamanda uzun vadeli ge-
lişmenin de hesap edilerek yürütül-
mesi gerektiğini belirttiği konuşma-
sında “AB ile yürütülen projeler, AB 
müktesebatı ve tavsiyelerinin çalışma 
hayatımız, sosyo-kültürel yapımız ve 
eğitim dünyamızda tetikleyeceği de-
ğişiklikler; etki analizleri yapılarak , 
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makul takvimler bağlanarak, rafine 
reformlara dönüştürülerek, uygula-
nabilir ve sürdürülebilir düzenleme-
lerle desteklenerek   yönetilmeli ve 
hayata geçirilmelidir. Aksi taktirde; 
bizim gerçeklerimizle örtüşmeyen 
tercüme düzenlemeler ve gerekliliği-
ne inanılmayan ruhsuz değişiklikler-
den ibaret bir sonuca mahkum olu-
ruz” sözlerini kullandı.

İşsizliği Ortak Bir Zeminde 
Çözmeliyiz

Türkiye’deki işsizlik sorununa da de-
ğinen Yalçın, Türkiye’de işsizlik, istih-
dam, nitelikli işgücü, iş gücü piyasası 
arz ve talepleri konu olduğunda hem 
süreç hem de sonuç aşamasında ken-
disine tereddütsüz sorumluluk yük-

lenebilecek iki kurum olduğunu ve 
bunların MYK ve İş Kurumu olduğunu 
dile getirdi. Yalçın, MYK ve İş Kuru-
mu arasında sağlıklı bir eşgüdüm ve 
sürekli bilgi ve veri paylaşımı kurma-
nın gerekli olduğunu vurgulayarak işi 
herkes için beğenilir hale getirmenin 
ve iş görenleri nitelikli hale getirme-
nin ortak bir zeminde gerçekleşmesi 
gerektiğini belirtti.

Temsil Sorunu Düzeltilmeli

MYK Genel Kurulu’ndaki temsiliye-
te ilişkin de konuşan Yalçın, “faali-
yetlerinde kamu politikaları, kamu 
görevlileri ve kamu hizmeti gibi bo-
yutlar bulunan MYK’nın ana gövde 
yapılarında ve alt birimlerinde kamu 
görevlilerinin temsilcisi konumundaki 

konfederasyonların bulunmamasını; 
sadece eksiklik olarak nitelemek ye-
terli olmaz” diye konuştu.

Yalçın, sorunun düzeltilmesine olan 
inancı taşıdığını belirterek “MYK ge-
nel kurulunun ve yönetim kurulunun,  
kamu görevlileri sendikaları konfe-
derasyonlarının birikiminden mah-
rum kalması, haksızlığından mutlaka 
kurtarılmalıdır. İş Sağlığı Güvenliği 
Konseyi’nin üyesi olacaksınız, Türkiye 
İş Kurumu’ Genel Kurulu’nda temsil 
edileceksiniz, daha da ötesi Ekono-
mik ve Soyal Konseyi’in doğal üyesi 
sayılacaksınız, Türkiye-AB Karma İs-
tişare Komitesi’nin üyesi olarak kat-
kı sağlayacaksınız fakat bu alanların 
tamamıyla teması bulunan Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nda münhasır tem-
sil sıfatından yoksun tutulacaksınız. 
Bunu biran önce düzeltmemiz ge-
rektiğine inanıyorum ve düzeltileceği 
umudunu taşıyorum” ifadelerini kul-
landı.

Yalçın, son olarak “Yeniden Büyük 
Türkiye hedefinin ancak nitelikli in-
san ve güçlü toplum hedefiyle ger-
çekleşebileceğine olan inancımı ifade 
ediyor; ‘Çalışma Hayatında Mesleki 
Yeterlilik Çalıştayı’nın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı.

Sayı: 05 71



Memur-Sen ve Kamu İşveren 
Heyeti arasında 2015 yılı 
Ağustos ayında imzalanan ve 

31/12/2017 tarihi itibariyle yürürlük 
süresi sona erecek olan 3. Dönem 
Toplu Sözleşmesi’nin kamu görevli-
lerinin geneline yönelik bölümünün 
36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 
yer verilen “657 sayılı Kanunun 4 
üncü maddesinin (C) fıkrası kapsa-
mında tam zamanlı çalışan geçici 
personelin sözleşmeli personel po-
zisyonlarına geçirilebilmeleri konu-
sunda çalışma yapılacaktır” hükmü 
kapsamında yapılması gereken ya-
sal düzenleme; Resmi Gazete’nin 
bugünkü (24/12/2017 tarihli) sayı-
sında yayımlanan 696 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’nin 17 nci ve 
18 nci maddeleriyle ve 02/01/2018 
tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 
gerçekleştirilmiştir.

4/C (Geçici Personel) Statüsü ve 
Bu Statüde Personel İstihdamı 
Uygulaması Kaldırıldı

696 sayılı KHK’nin 17 nci madde-
siyle 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nun 4 üncü maddesinin 
“Geçici Personel” başlıklı (C) fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, 
kamu personel sisteminde “kamu 
görevlisi” unvanıyla, sadece “-kadro-
lu- memur” ve “sözleşmeli personel” 
statüsünde personel istihdam edile-
bilecektir. Kamu personel sisteminin 
kamburu olarak nitelendirilen “geçici 
personel/4-C” statüsünün kaldırıl-
masına bağlı olarak,  4/C statüsünde 
personel istihdamı uygulaması da 
sona ermiştir. 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi-
nin yürürlükten kaldırılan (C) fıkrası-
nın içeriği, büyük oranda korunmak 
suretiyle aynı maddenin (B) fıkrasına 
iki paragraf olarak eklenmiştir.   Bu 
anlamda, hali hazırda “geçici perso-
nel”  statüsünde kamu görevlisi istih-
damına yönelik iş ve işlem süreçleri, 
“sözleşmeli personel” statüsünde is-
tihdam için kullanılacaktır.

Bu düzenlemeyle,   sözleşmeli per-
sonel (4/B) statüsünde istihdam 
yapılabilecek hizmetler arasına “bir 
yıldan az süreli” ve “mevsimlik” hiz-
metler dahil edilmiştir. 

Bir Yıldan Az Süreli ve Mevsimlik 
Hizmetleri Yürütmekle Görevli 
Sözleşmeli Personelin Çalışma 

Şartları, Ücretleri ile Diğer 
Hususlar Bakanlar Kurulu Kararıyla 
Belirlenecek 

Kamu personel sisteminde   “geçici 
personel” (4/C) statüsünde personel 
istihdamına son veren 657 sayılı Ka-
nunun 4 üncü maddesindeki değişik-
likte; bir yıldan az süreli ve mevsimlik 
hizmetleri yürütmek üzere istihdam 
edilecek sözleşmeli personelin pozis-
yon unvanları, ücretleri, çalışma şart-
ları ile mali ve sosyal haklarına ilişkin 
diğer hususlara yönelik herhangi bir 
hükme yer verilmemiştir..  

Bir yıldan az süreli ve mevsimlik hiz-
metleri yürütmek üzere sözleşmeli 
personel statüsünde istihdam edile-
cek olanların ücretleri, pozisyon un-
vanları ve çalışma şartları ile diğer 
hususların Bakanlar Kurulu Kararı ile 
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bir başka ifadeyle, KHK ile yapılan 657 
sayılı Kanunda yapılan değişiklik ge-
çici personel (4/C) statüsünün sone 
ermesi ve sözleşmeli personel(4/B) 
statüsüyle ilişkilendirilmesiyle sınırlı 
olmuştur.   Bu değişikliğin uygula-
maya, özlük, mali ve sosyal haklara 
yansımasına ilişkin hükümler; tıpkı 

Kazanımımız Yasal Düzenlemeye Kavuştu
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hali hazırda 4/B statüsünde istihdam 
edilen sözleşmeli personelde olduğu 
gibi Bakanlar Kurulu’nun konuyla il-
gili kararıyla yürürlüğe konulacaktır. 

 4/C (Geçici Personel) Statüsündeki 
Kamu Görevlileri 02/01/2018 
Tarihinden Başlayacak 90 günlük 
Süre İçinde 4/B Statüsüne 
Geçirilecek 

696 sayılı KHK’nin 18’inci maddesiy-
le 657 sayılı Kanuna eklenen Geçici 
43 ve Geçici 44 maddelerle, geçi-
ci personel (4/C) statüsünde görev 
yapmakta olan kamu görevlilerinin 
sözleşmeli personel (4/B) statüsüne 
geçirilmelerine ilişkin süreç, iş ve iş-
lemler düzenlenmiştir.

Buna göre, Adam/Ay esasına göre 
kısmi süreli çalıştırılanlar ile saat üc-
reti karşılığı çalışmakta olalar hariç 
olmak üzere;

A) 04/12/2017 tarihi itibariyle 657 
sayılı DMK’nun 4’üncü maddesinin C 
fıkrasına göre, kamu kurum ve kuru-
luşlarına tahsis edilmiş pozisyonlarda 
görev yapan geçici personel 4’üncü 
maddenin (B) fıkrasına göre ihdas 
edilecek sözleşmeli personel pozis-
yonlarına geçirilecek

B) Sözleşmeli personel pozisyonuna 
geçiş süreci; ilgili hükmün yürürlüğe 
girdiği 02/01/2018 tarihinde başlaya-
cak ve 90 gün içerisinde tamamlana-
cak.

C) Sözleşmeli personel pozisyonu-
na geçişleri sağlananlara, 4/C kap-
samında geçen süreleri için iş sonu 
tazminatı ödenmeyecek (4/C kapsa-
mında geçen süreler 4/B kapsamın-
daki ücret, izin ve iş sonu tazminatı 
hesaplamasında dikkate alınacak)

D) 04/12/2017 tarihinde askerlik veya 
doğum nedeniyle görevde bulun-
mayan personel de, hizmete alınma 
şartlarını kaybetmemiş olmak kay-
dıyla sözleşmeli personel statüsüne 
geçiş hakkından faydalanacak

E) Düzenlemenin yürürlüğe girece-
ği tarihten (02/01/2018 tarihinden) 
önce 4/C kapsamında istihdam hakkı 

olan personel, 4/B-Sözleşmeli Perso-
nel statüsünde istihdam edilme hak-
kından faydalanabilecek. 

Geçici Personelin Sözleşmeli 
Personel Statüsüne Geçişi;   Özlük, 
Mali Ve Sosyal Haklarda da Artış 
Oluşturmalı 

Halen 4/C kapsamında istihdam 
edilmekle birlikte 3. Dönem Toplu 
Sözleşme ile Memur-Sen’in elde et-
tiği kazanımla; 4/C düzenlemesi 657 
sayılı Kanundan, geçici personel sta-
tüsü kamu personel sisteminden kal-
dırılmış, geçici personel statüsündeki 
kamu görevlilerinin sözleşmeli perso-
nel statüsüne geçişleri sağlanmıştır. 

Sonuçları itibariyle kamu personel 
sistemine dönük devrim, 4/C kap-
samındaki kamu görevlilerine dair 
büyük ve kapsamlı  değişim anlamın-
daki bu kazanımın yasal düzenlemesi 
hükmündeki 696 sayılı KHK ile 657 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde-
ki değişiklikler ile 657 sayıla Kanu-
na eklenen geçici maddeler; geçici 
personel statüsünün kaldırılması ve 
mevcut geçici personelin sözleşmeli 
personel pozisyonuna geçişi sonra-
sında   ilişkilendirilecek pozisyon un-
vanları, ücretler, mali, sosyal ve özlük 
hakları noktasında uygulamaya dö-
nük bir hüküm içermemekte bu ko-
nularla ilgili olarak Bakanlar Kurulu 
kararı şeklinde idari düzenleme ya-
pılması yöntemini öngörmüştür. 

Buna bağlı olarak, geçici personel-
den sözleşmeli personel statüsüne 
geçecek kamu görevlilerinin mevcut 
durumda yürüttükleri görevleri hangi 
pozisyon unvanıyla yürütecekleri, üc-
retlerinin belirlenmesine ilişkin ölçüt-
ler ve esaslar ile diğer konular uygu-
lama hükmü olacak şekilde Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecektir. 

Bakanlar Kurulu’nca; sözleşmeli per-
sonelin çalıştırılmasına ilişkin olarak 
halen yürürlükte bulunan Karar’ın 
içeriğinde değişiklik yapmak ya da 
benzer kurguya sahip bir şekilde “bir 
yıldan az süreli ve mevsimlik hizmet-
lerde görev yapmak üzere istihdam 
edilecek sözleşmeli personel”   için 

münhasır yeni Karar yayımlamak su-
retiyle düzenleme yapabilecektir. 

Bakanlar Kurulu’nca hangi yöntem 
benimsenirse benimsensin; geçici 
personel statüsünün sona ermesi ve 
bu kapsamdaki mevcut personelin 
sözleşmeli personel statüsüne geçi-
rilmesi kapsamındaki düzenlemeyle 
ilgili olarak; 

A) Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili 
yürürlüğe koyacağı Kararın mutlaka 
yetkili Konfederasyonun ve yetkili 
sendikaların görüş, öneri ve değer-
lendirmelerinin karşılıklı olarak pay-
laşılacağı bir çalışmayla şekillendiril-
mesi,

B) Sözleşmeli personel statüsüne ge-
çişin isim ya da fıkra değişikliği düz-
leminde kalmaması için halen 4/C 
kapsamında görev yapan personelin 
mali haklarında sözleşmeli personel 
statüsüne geçişin fiili karşılığı olacak 
şekilde artış olmasını sağlayacak hü-
kümlere Karar içeriğinde yer verilme-
li,

C) Sözleşmeli personel statüsüne ge-
çiş yapan personelin izin hakları, ça-
lışma saat ve süreleri, görev tanımları 
gibi hususların mevcuttaki sıkıntıları 
bütünüyle sona erdirecek şekilde 
kapsamlı düzenlenmesi,

D) Ek ödeme noktasında 4/C  statü-
sünde yaşanan sıkıntıları bütünüyle 
sona erdirecek ve yürütecekleri gö-
rev itibariyle mevcut ek ödeme dü-
zenlemelerinde yer alan oranlardan 
yararlanmalarını sağlayacak net, açık 
ve görüş talebinde bulunmayı gerek-
tirmeyecek bir düzenlemenin gerek 
ilgili yasal düzenlemelerde gerekse 
ilgili Bakanlar Kurulu kararında olma-
sı,

E) Geçici personel statüsünde bulun-
mayan görev unvanının sözleşmeli 
personel statüsüne geçişle birlikte 
öğrenim durumları, mevcut yürüt-
tükleri görevler ve görev yapılan ku-
rum/kuruluş esasıyla belirlenmesi, 
4/C kapsamlı bakışın devam ettiği al-
gısını güçlendirecek türden bir görev 
unvanı isimlendirilmesi yapılmaması 
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hususlarında, çalışma hayatına katkı 
sağlayacak, kamu personel sistemi-
nin insan onuruna uygun ve saygın iş 
ilkeleriyle uyumlu hale getirilmesini 
mümkün kılacak bir yaklaşımın orta-
ya konması ve sonuçların hedefl en-
mesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

*Kamuda, sağlık hizmetlerini yürüte-
ceklerin kapsamı genişletilerek sağlık 
astsubayları KHK ile ilave edilmiş ve 
bu konudaki mevzuat açığı gideril-
miştir. 

*Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları-
nın sayısı 3’ten 5’e yükseltilerek din 
hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi 
sağlanmıştır. 

*Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yurt 
dışı sürekli görevlere atanmada mes-
leki ehliyet sınavına tutulmayacakla-
rın kapsamı belirlenmiş, böylelikle din 

işleri yüksek kurulu üyesi, il müftüsü 
ve ilahiyat alanında profesör olanlar 
gibi mesleki yeterlilikleri konusunda 
tereddüt olmayanlar için yurt dışı 
atanma prosedürü kolaylaştırılmıştır. 

*Tütün ve şeker üst kurulları kapatıla-
rak, personeli Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı’nda durumuna uygun 
kadrolara atanmıştır. 

*Personel alımına ilişkin PTT A.Ş.’ye 
genel mevzuat uygulanmayacak, 
personele ilişkin her türlü hususlar 
PTT A.Ş. Genel kurulunun yürürlüğe 
koyacağı yönetmeliklerle belirlene-
cektir. 

*KİT’ler için uygulanan genel mevzu-
at dikkate alınmaksızın MKE’de pro-
jeye dayalı olarak sözleşmeli perso-
nel istihdam edilebilecektir. 

*Öğretmenlerden maaş karşılığı ola-

rak tamamlamaları gereken haftalık 

ders saatleri sayısını dolduramayan-

ların branşları dışında hangi dersleri 

okutabilecekleri yönetmelikle düzen-

lenecektir. 

*Sağlık Bakanlığı’nda il ve ilçe müdü-

rü olarak atamaya ilişkin şartlar ye-

niden belirlenmiş, sözleşmeli perso-

nelin üst kadrolara atanmasının önü 

açılmıştır. 

*Danıştay ve Yargıtay’da üst düzey 

görevlerde bulunan hakim ve savcılar 

ile bu görevlerden emekliye ayrılan-

ların kendisi ve bakmakla yükümlü 

oldukları ailelerinin tedavi hakları 

milletvekilleri ile eşitlenmiştir.

Modern bir mimariyle inşa edilen Me-
mur Sen yeni hizmet binasının inşaatı 
tüm hızıyla devam ediyor.

Memur Sen Konfederasyonu tarafından 
üyelerimize ve vatandaşlarımıza daha 
iyi şartlarda hizmet verilmesi doğrultu-
sunda yapımına başlanan yeni hizmet 
binasının inşaat çalışmaları tüm hızıyla 
devam ediyor. Yeni binada mülkiyeti Ba-
yındır Memur-Sen’e ait bir kat olacak.

Komisyon üyeleri inşaat iş planına yö-
nelik istişare toplantısı gerçekleştirdi. 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı So-
ner Can Tufanoğlu, Memur Sen Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, 
Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcı-
ları Mithat Sevin ile Atilla Olçum, Sağlık-
Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Örnek ve inşaat firması yetkilisi Mustafa 
Asiltürk’ün katıldığı komisyon toplantı-
sında, bugüne kadar yapılan ve bundan 
sonra yapılacak iş planına yönelik konu-
lar görüşüldü.

Komisyon üyeleri toplantının ardından 
yapımı süren Memur Sen yeni hizmet 
binası inşaatı çalışmalarını yerinde ince-
ledi. 

Memur Sen Konfederasyonu
Yeni Hizmet Binasının İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Genişletilmiş Başkanlar Kurulu

Memur-Sen 26. Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu Toplantısı, 
Memur-Sen’e bağlı sendika-

ların genel başkanları, genel başkan 
yardımcıları ve komisyon başkanla-
rının katılımı ile Ankara’da gerçek-
leştirildi. Çalışmaların değerlendi-
rildiği ve yeni yılda yapılacakların 
planlandığı toplantıda gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulunul-
du.

Memur-Sen 26. Genişletilmiş Başkan-
lar Kurulu Toplantısı Ankara’da ger-
çekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcıları Metin Me-
miş, Günay Kaya, Mehmet Bayraktu-
tar, Mehmet Emin Esen, Hacı Bayram 
Tonbul, Büro Memur-Sen Genel Baş-
kanı Vecdi Yanbaz, Bem-Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Mürsel Turbay, Toç-Bir-
Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-
Sen Genel Başkanı Ömer Budak, 
Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı 

Can Cankesen ve Kültür Memur-Sen 
Genel Başkanı Mecit Erdoğan katıldı.

2017’nin değerlendirilmesinin yapıl-
dığı toplantıda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, 2017’de tüm 
zorluklara rağmen Memur-Sen’in 
büyümeye devam ettiğini ve   önü-
müzdeki yıllarda da bu büyümenin 
devam etmesi için çalışmaların süre-
ceğini ifade etti.

 “Önümüzdeki yıl çalışma hayatı açı-
sından da Türkiye açısından da çok 
önemli tartışmalara gebe” diyen Yal-
çın, “Türkiye’nin siyasal zemindeki 
tartışması seçimler olacaktır. Önü-
müzdeki yıl yapılacak olan çalışmala-
rın, sosyal maliyet üretmemesi açısın-
dan, ortak aklın işletildiği, istişarelerin 
yapıldığı ve tarafl arın fikirleri alınarak 
planların hayata geçirildiği bir zemin-
de yapılması gerekir. Bu konudaki 

uyarılarımıza devam edeceğiz. Ça-
lışma hayatına ilişkin de fikirlerimizi 
beyan edeceğiz. Önümüzdeki yılda 
en kıymetli yapılacak iş, kamunun 
yapılandırılması noktasında liyakat 
temelli bir sistemin oluşturulmasıdır. 
Kamu görevlisi alımlarında öncelik li-
yakat olmalıdır” şeklinde konuştu.

Toplantıda Memur-Sen’e bağlı sendi-
kaların yönetim kurulu üyeleri de ko-
nuşmalarıyla katkıda bulundu.

Memur-Sen üyelerinin alışverişlerin-
de faydalanacağı Motif Kart da top-
lantının gündem maddelerindendi. 
Kart çalışmasının sona gelindiği vur-
gulandı ve çok yakında hizmete gire-
ceği belirtildi.

Toplantıda Memur-Sen 

Konfederasyonu’nun yeni hizmet bi-
nasına ilişkin de bilgi paylaşımı yapıl-
dı.
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Sendikamızla, AFAD arasında Kurum İdari Kurul (KİK) 
Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu çalışanlarının 2018-2019 yılları mali ve sosyal hakla-
rının belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından 
‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı 
kurumlar ile sendikamız arasında Kurum İdari Kurul (KİK) 
toplantıları düzenleniyor.

Bu kapsamda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) Kurum İdari Kurul Ekim ayı toplantısı yapıldı.

AFAD KİK Ekim ayı toplantısına Bayındır Memur-Sen adı-
na; Genel Başkan Soner Can Tufanoğlu, Genel Başkan 
Vekili Ayhan Aldagül ile Genel Başkan Yardımcısı Gökhan 
Şimşek ve iş yeri temsilcileri Yunus Alıç ile Şirin Polat ka-
tıldı.

AFAD adına ise Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Hukuk Mü-
şaviri V. Bilal Karataş, Yönetim Hizmetleri Daire Başkan V. 
Salih Altınay, Grup Başkanı Ruhi Ayhan ve Grup Başkanı 
Yusuf Çakır toplantıda yer aldı.

AFAD Ekim ayı KİK toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Ekim ayı KİK toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekim ayı Kurum İdari Kurul 
toplantısı yapıldı.

Kamu çalışanlarının 2018-2019 yılları mali ve sosyal hakla-
rının belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından 
‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı 
kurumlar ile sendikamız arasında gerçekleştirilen Kurum 
İdari Kurul (KİK) toplantıları kapsamında Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Ekim ayı Kurum İdari Kurul toplantısı yapıl-
dı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KİK Ekim ayı toplantısına; 

Bayındır Memur-Sen adına; Genel Başkan Vekili Ayhan Al-
dagül ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Büyük ve An-
kara 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Durmuş katılırken Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı adına ise Personel Dairesi Başkanı 
Evren Dinçer, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet 
Sami Kulaklıoğlu ile Performans Bütçe ve Raporlama Dai-
resi Başkanı Engin Sert katıldı.

Sendikamız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında im-
zalanan Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı şu şekilde:
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Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Ekim ayı KİK toplantısı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde 
Ekim Ayı KİK Toplantısı

Sendikamızla, Karayolları Genel Müdürlüğü arasında Ku-
rum İdari Kurul (KİK) Ekim ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kamu çalışanlarının 2018-2019 yılları mali ve sosyal hakla-
rının belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından 
‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı 
kurumlar ile sendikamız arasında gerçekleşen Kurum İda-
ri Kurul (KİK) toplantılarına Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kurum İdari Kurul Ekim ayı toplantısı ile devam edildi. 

Karayolları Genel Müdürlüğü KİK Ekim ayı toplantısına; 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu 
ile birlikte Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Gökhan Şimşek katıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü adına ise Genel Müdür Yar-
dımcısı Kamuran Yazıcı, İnsan Kaynakları Daire Başkanı 
Ayhan Çiftçi ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa 
Gökçek toplantıda yer aldı.

Sendikamızla, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ara-
sında Kurum İdari Kurul (KİK) Ekim ayı toplantısı ger-
çekleştirildi.

Kamu çalışanlarının 2018-2019 yılları mali ve sosyal hakla-
rının belirlendiği 4. Dönem Toplu Sözleşmesinin ardından 
‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet koluna bağlı 
kurumlar ile sendikamız arasında gerçekleşen Kurum İda-
ri Kurul (KİK) toplantıları başladı. Bu kapsamda Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurul Ekim ayı 
toplantısı yapıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü KİK 
Ekim ayı toplantısına Bayındır Memur-Sen adına; Genel 

Başkan Vekili Ayhan Aldagül ile Genel Başkan Yardımcısı 
Ömer Türk ve Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Taner Düzgö-
ren katıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına ise Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, İnsan Kaynakları Dairesi 
Başkan V. Mehmet Selman Tunç, Kadastro Dairesi Başkan-
lığı Şube Müdürü Şükrü Durlu, Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı Mimar Ayfer Kulu Ersöz ve Tapu Dairesi Baş-
kanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı Veysel Koz toplantı da 
yer aldı.
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15 Temmuz Şehit yakınları ve Gazileri onuruna yemek

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 
Nolu Şube tarafından Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nda işe 

başlayan 15 Temmuz Şehit yakınları 
ve Gazileri onuruna yemek progra-
mı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda is-
tihdam edilen 15 Temmuz Şehit ya-
kınları ve Gazileri onuruna, Bayın-
dır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Yaşar Durmuş öncülüğünde 
düzenlenen organizasyon ile TE-
DAŞ binasında öğle yemeği verildi. 
15 Temmuz Şehit yakınları ve gazi-
leri onuruna gerçekleştirilen yemek 
programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Yemeğe; Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Mehmet Ceylan, Bayın-
dır Memur-Sen Genel Başkanı Soner 
Can Tufanoğlu, Bayındır Memur-Sen 
Genel Başkan yardımcıları Gökhan 
Şimşek, Ayhan Aldagül, Mustafa Bü-
yük, Ömer Türk, Bayındır Memur-Sen 
Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Taner 
Düzgören ile sendika üyeleri, davet-
liler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Durmuş: Davetimize icabet ederek 
bizleri onurlandırdınız

Ev sahipliği yaptığı yemeğin açılış 
konuşmasını yapan Bayındır Memur-
Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Ya-
şar Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

fanoğlu, “Bizlere yıllarca Çanakkale 
destanı anlatıldı. 15 Temmuz 2016’da 
Çanakkale destanının devamıdır. Bü-
tün şehitlerimize Rabbimden rahmet 
diliyorum onları minnetle anıyorum 
bütün gazilerimize acil şifalar dili-
yorum. Allah hepinizden razı olsun.” 
diye konuştu.

Son dönemlerde Türkiye’nin üzerin-
de çok ciddi oyunlar oynandığına 
dikkati çeken Genel Başkan Tufanoğ-
lu, “Bunlar gezi olaylarıyla başladı. 
17/25 Aralık siyasi darbe girişimi ile 
devam etti ve son olarak 15 Temmuz 
darbe girişimiyle bu tablo önümüze 
serildi.” dedi.

Türkiye’nin özgürleşmesinde demok-
rasileşmesinde Memur Sen’in üzerine 
düşen görevi her zaman fazlası ile 
yaptığını belirten Genel Başkan Tu-
fanoğlu, “15 Temmuz gecesi Genel 
Başkanımız Sayın Ali Yalçın önderli-
ğinde teşkilatımızla birlikte sokağa 
çıkarak vatan savunmasında ön saf-
larda yerimizi aldık. Ben sizler gibi o 
gece sokağa çıkarak gerekli müca-
deleyi verdim. Genel Başkan yardım-
cılarımla beraber Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nün önündeydim. Hainli-
ğin en üst noktasına şahit olduk çün-
kü inanamıyorsunuz sanki ülkemize 
başka bir ülkenin askeri girmiş ve 
işgal ediyor. Hayal gibi ama hamdol-
sun başta Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 
sizlerinde desteğiyle bu işgal girişimi 
bertaraf edildi.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Memur Sen’in mazlumun sesi oldu-
ğunu vurgulayan Genel Başkan Tufa-
noğlu, “Memur Sen yıllar önce kurucu 
Genel Başkanımız Sayın Mehmet Akif 
İnan ağabeyimizin başkanlığında bir 
avuç gönül insanın başlatmış oldu-
ğu bir harekettir. Misyonunda sa-
dece sendikacılık yoktur mazlumun 
masumun yanında yer almak vardır. 
Geçmiş 25 yıla baktığınızda Memur 
Sen dünyada nerede bir ihtiyaç sahi-

“Bir dakikası bir asra bedel olan o ge-
cede silahlara, bombalara, tanklara, 
jetlere ve hain zihniyete canı paha-
sına dur diyerek umutları tekrar ye-
şerten siz şehitlerimizin yakınları ve 
gazilerimiz davetimize icabet ederek 
bizleri onurlandırdığınız için hepinize 
teşekkür ediyorum. Bu millet birçok 
darbe gördü ama inanın bu denli bir 
hain darbe girişimine ilk defa şahit 
oldu. O gece hain namlular vatan 
evlatlarının üzerine çevrilmişti. Ama 
milletimizin imanını unuttular. Yaşlı-
sıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle so-
kaklara dökülürken tek bir ses vardı 
‘Allahû Ekber’ ve başardılar, hep bir-
likte başardık. Rabbim bu millete bir 
daha böyle günler yaşatmasın. Şube 
olarak her zaman yanınızda olduğu-
muzu hatırlatmak isterim kapımız 
size her daim açık olacaktır.”

Tufanoğlu: Başımızın üstünde 
yeriniz var

Bir Çanakkale gazisinin, ‘Bir gün Arı-
burnu Cephesi’ndeki mevzilerden 
düşmana ateş ediyoruz. Tetiği çeki-
yorum patlamıyor yanımdaki arka-
daşıma döndüm tüfeğim bozuldu 
galiba dedim. Arkadaşım tüfeğimi 
aldı kontrol ettikten sonra yüzüme 
acı acı bakarak senin tüfeğinde bir 
şey yok, tetiği çektin parmağın kop-
muş’ diye aktardığı anısını anlatarak 
sözlerine başlayan Genel Başkan Tu-
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bi varsa bir mazlum varsa onun her 
zaman yanında olmuştur ve olmaya 
devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Kudüs’e yaptığı ziyarette evlerde ve 
camilerde Türk bayrakları gördüğü-
nü anlatan Genel Başkan Tufanoğlu, 
Türkiye’den geldiklerini duyunca in-
sanların bakış açılarının değişip ken-
dilerini candan karşıladıklarını belirt-
ti.

“Elazığ şube başkanımız geçtiğimiz 
aylarda bir fuar için Hollanda’ya gi-
diyor fuara yetişmek için taksiye bi-
niyorlar. Pakistanlı taksici Türkiye’den 
geldiklerini öğrenince tüm ısrar-
lara rağmen para kabul etmiyor. 
Nedeni sorulduğunda ‘siz o kadar 
Müslüman’a ülkenizde bakıyorsu-
nuz ben sizden taksi ücreti alamam 
bu bana yakışmaz benimde elimden 
gelen budur’ diye manidar bir cevap 
veriyor. Sayın bakanımız Numan Kur-
tulmuş paylaştığı bir anısında, Türki-
ye’deki AFAD’a ait kampları ziyaret 
ediyor. Orada bir annenin bebeğine 
AFAD ismini koyduğunu duyunca 
çok şaşırıyor. Sebebini sorunca ‘bü-
yüdüğünde bize yapılan zulmü de 
unutmasın Türkiye’nin yaptığı yardı-
mı da unutmasın diye evladıma bu 
ismi verdim’ diyor.” ifadesini kullanan 
Genel Başkan Tufanoğlu,  Türkiye’nin 
bölgede üstlendiği rolün öneminin 
altını çizerek bu yaşanmış hikayeleri 

anlatmasının temel sebebini şu şekil-
de açıkladı: 

“Biz sadece bizden sorumlu değiliz. 
Bütün ümmetten sorumluyuz çünkü 
biz ümmetin sancaktarlığını yapıyo-
ruz. 15 Temmuz gecesi başarılı olsay-
dı sadece Türkiye değil ümmet kay-
bedecekti. Allah hepinizden yüz bin 
defa razı olsun. Bir 
ihtiyacınız olduğun-
da kapımız her za-
man açık başımızın 
üstünde yeriniz var.” 

Ceylan: Hep birlikte 
ilelebet Türkiye 

olacağız

Cumhuriyet tari-
hinde birçok hainlik 
yaşandığını fakat 
en büyük hainliğin 
15 Temmuz’da ya-
şadığını dile getiren 
Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı 
Ceylan, şuhları söy-
ledi:

“Ama çok şükür ki 
bu aziz millet göğ-
sündeki imanla ve 
sayın Cumhurbaş-
kanımızın çağrısıyla 
meydanlara dökül-
dü. Adeta cepheye 

koşuldu hep birlikte ölümü korkuttu 
milletimiz. Şehitlerimizin ve gazileri-
mizin sayesinde istikbalimizi kaybet-
medik. Bu ülkeyi çok şükür Allah ko-
ruyor çünkü sayın genel başkanının 
az önce söylediği gibi bu ülke 1 bu-
çuk milyar Müslüman’a sahip çıkıyor. 
İnşallah hep birlikte iri olacağız diri 
olacağız ilelebet Türkiye olacağız.”
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Bayındır Memur-Sen Ankara 3 Nolu Şube tarafından 
düzenlenen istişare toplantısında üyelerin talepleri 
ve toplu sözleşme kazanımlarına dair değerlendir-

meler yapıldı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya; 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan Aydagül, 
Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Gökhan 
Şimşek, Bayındır Memur-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı 
Zekeriya Çelik, Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Yaşar Durmuş ve 3 Nolu Şube Yönetimi ile işyeri 
temsilcileri katıldı.

Bayındır Memur-Sen Ankara 3 Nolu Şube Yönetimine 
bağlı KGM, AFAD ve TOKİ çalışanlarının taleplerinin ele 
alındığı toplantıda, iş yeri temsilcileri ile fikir alış-verişinde 
bulunuldu. Üyelerin sorularının masaya yatırıldığı görüş-
mede, 3 Nolu Şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri tem-
silcilerinin çözüm önerileri tartışıldı.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu çalışanları 
adına imzaladığımız 2018-2019 yıllarını kapsayan genele 
ve hizmet kollarımıza yönelik 4. Dönem Toplu Sözleşme-
sinde öne çıkan kazanımlarımızın konuşulduğu toplantıda, 
KGM, AFAD ve TOKİ çalışanları adına elde edilen kazanım-
larımız hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bayındır Memur-Sen 
Ankara 3 Nolu Şube’de istişare toplantısı yapıldı

Ankara 1 ve 2 Nolu Şubelerimizin 
Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube ve Ankara 2 
Nolu Şube Başkanlıklarının Divan Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi.

Ayrı günlerde düzenlenen toplantılara Bayındır Memur-
Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu başkanlık etti. 
Şube faaliyetlerinin ana gündem maddesi olduğu toplan-
tılarda sendikal çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Top-

lantıya; Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Ayhan 
Aldagül, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı 
Gökhan Şimşek, Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Yaşar Durmuş, Bayındır Memur-Sen Ankara 2 
Nolu Şube Başkanı Taner Düzgören, Bayındır Memur-Sen 
Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zekeriya Çelik ve şubelerin 
yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyelerimiz katıldı.
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Bayındır Memur-Sen Balıkesir 
İl Temsilciliği’nden veda yemeği

Genel Başkan Vekili Aldagül, 
Memur-Sen Bitlis teşkilatının kahvaltısına katıldı

Bayındır Memur-Sen Balıkesir İl Temsilciliğince dü-
zenlenen veda yemeğinde eski yönetim kurulu 
üyelerine plaket takdim edildi.

Bayındır Memur-Sen Balıkesir İl Temsilciliği Başkanı Adem 
Çelik, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne atanan 
Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü 
Adnan Varan için düzenlediği veda yemeğinde eski yöne-
tim kurulu üyeleri ile  bir araya geldi. Bayındır Memur-Sen 

Balıkesir İl Temsilciliği Başkanı Adem Çelik, eski İl Başkanı 
Bayram Şahin ve eski yönetim kurulu üyeleri Abdurrah-
man Ekiz ile Adnan Varan’a plaket takdim etti.

Veda yemeğinde konuşan Başkan Çelik, “Kendilerine bun-
dan sonraki çalışmalarında başarılar diler, bugüne kadar 
sendikamıza vermiş oldukları katkılardan dolayı şükranla-
rımızı sunarız.” ifadesini kullandı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Vekili Aldagül, 
Memur Sen Bitlis İl Temsilciliği tarafından düzen-
lenen sabah kahvaltısına katıldı.

Memur Sen Bitlis İl Temsilciliği Başkanı Cabir Durak’ın or-
ganize ettiği sabah kahvaltısına; Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Ak Parti 
İl Başkanı Nesrullah Tankılay, Bayındır Memur-Sen Genel 
Başkan Vekili Ayhan Aldagül, Ak Parti İl teşkilatı yöneti-
cileri ve Memur Sen şube başkanları ile davetliler katıldı.

Sohbet havasında geçen kahvaltıda, kamu görevlilerinin 
2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirle-
mek üzere yürütülen 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşme-
leri ele alındı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili De-
miröz, Toplu Sözleşme teklifl eri hakkında Memur Sen Bit-
lis Şube Başkanları ile görüş alış-verişinde bulundu.
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Genel Başkan Yardımcısı Türk, Tokat’ta 
‘Birlik, Beraberlik ve Kaynaşma Pikniği’ne katıldı

Bayındır Memur-Sen Tokat İl 
Temsilciliği, ‘Birlik, Beraberlik 
ve Kaynaşma Pikniği’ düzen-

ledi.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan 

Yardımcısı Ömer Türk, Tokat İl Tem-

silciliğince organize edilen ‘Birlik, 

Beraberlik ve Kaynaşma Pikniği’nde 

üyeler ve aileleriyle bir araya geldi.

Piknikte konuşan Genel Başkan Yar-

dımcısı Türk, Türkiye genelindeki 17 

bini aşkın üyesi ile Bayındır Memur-

Sen’in büyük bir aile olduğunu hatır-

lattı.

Ailelerle birlikte bu sayının katlandı-

ğını dile getiren Genel Başkan Yar-

dımcısı Türk, Bayındır Memur-Sen’in 

her geçen gün büyüyen bir aile ol-

duğunu ve Genel Başkan Soner Can 

Tufanoğlu önderliğinde belirledikleri 

‘20 bin üye’ hedefi doğrultusunda 

çalışmalara devam ettiklerini ifade 

etti.

Bayındır Memur-Sen Tokat İl Temsil-

ciliği Başkanı Murat Kara ise pikniğe 

katılan Genel Başkan Yardımcısı Ömer 

Türk başta olmak üzere Samsun Şube 

Başkanı Semih Karaca ve kurum mü-

dürlerine teşekkür etti. Kara, ayrıca 

etkinliğe katılım sağlayan üyelerin ve 

ailelerin yanı sıra programı nedeni ile 

pikniğe katılamayan tüm üyelere de 

teşekkürlerini iletti.

Doğada keyifl e geçen etkinlikte Ba-

yındır Memur-Sen üyeleri ve aileleri 

gün boyu eğlenerek stres attı.
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1 Nolu Şube’den Kapadokya Kültür Gezisi

Bayındır Memur-Sen Ankara 
1 Nolu Şube Başkanlığı tara-
fından, üyeler ve aileleri için 

günü birlik Kapadokya kültür gezisi 
düzenlendi. 

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu 
Şube Başkanlığınca düzenlenen or-
ganizasyonda, üyeler ile aileleri do-
ğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla 
ünlü Kapadokya’yı gezdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller 
Bankası Genel Müdürlüğü ve Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde çalışan 
Bayındır Memur-Sen Ankara 1 Nolu 
Şube üyeleri ve ailelerine yönelik dü-
zenlenen günü birilik kültür gezisine 
yaklaşık 140 kişi katıldı.

Kapadokya’da; Ürgüp, Göreme ve 
Avanos’un bulunduğu bölgeyi gezen 
kafile, Göreme Açık Hava Müzesi ile 
Derinkuyu Yeraltı Şehri başta olmak 
üzere tarihi ve doğal birçok turistik 
mekanı görme imkanı buldu.

Sosyal etkinlikler devam edecek

Bayındır Memur-Sen Ankara 1 
Nolu Şube Başkanı Yaşar Durmuş, 
Türkiye’nin önemli kültür-turizm 
merkezlerinden Kapadokya bölgesi-
ne düzenledikleri gezi sayesinde üye-
leri, aileleriyle birlikte samimi bir or-
tamda bir araya getirdiklerini söyledi.

‘Biz büyük bir aileyiz’ ifadesini kul-
lanan 1 Nolu Şube Başkanı Durmuş, 

“Katılımcılarımızın tamamının mem-
nuniyetlerini bildirmeleri bizleri zi-
yadesiyle mutlu etti ve tüm yor-
gunluğumuzu giderdi. Emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma ve katılımcılara 
teşekkür ederim.” dedi. Daha önce 
düzenledikleri kaynaşma pikniğini 

hatırlatan 1 Nolu Şube Başkanı Dur-
muş, Kapadokya gezisinin ardından 
gerçekleştirmeyi planladıkları sosyal 
faaliyetlerle üyeler ve ailelerini bir 
araya getirmeye devam edeceklerini 
kaydetti.
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden emekli olan ve tayini çıkan per-
soneller için Bayındır Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği tarafından 
uğurlama yemeği düzenlendi.

Bayındır Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği Başkanı Mehmet Köksal öncülü-
ğünde organize edilen veda yemeğinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
emekliye ayrılan ve tayini çıkan 4 personele kuruma katkıları ve yaptıkları hiz-
metler için teşekkür edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar ile kurum personelinin yer aldığı veda 
yemeğine Bayındır Memur-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyeleri 
de katıldı. İl Müdürü Atar, plaket takdim ettiği personele yeni yaşamlarında 
başarılar diledi.

Kırıkkale İl Temsilciliği’nden veda yemeği

2 Nolu Şube Aşure Dağıttı
Bayındır Memur-Sen 2 Nolu Şube organizasyonu ile 
aşure dağıtımı yapıldı.

Bayındır Memur-Sen 2 Nolu Şube tarafından Aşure Günü 
dolayısıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde aşu-
re dağıtıldı. Aşure ikramı, Bayındır Memur-Sen 2 Nolu 
Şube Başkanı Taner Düzgören öncülüğünde gerçekleş-
tirildi. 

Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer 
Türk’ün de yer aldığı etkinlikte Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nde çalışan personellere aşure ikram edildi.

84 Şube Haberleri



Memur-Sen’den 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Ceylan’a Ziyaret

Genel Başkanımız Tufanoğlu, Keçiören Tapu Müdürlüğü 
Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bayındır 
Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan’ı 

makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, MESYET İktisadi İşletmemiz tara-
fından verilen mesleki yeterlilik belgesi ve konuyla ilgili 

sahadan gelen talep vesorunları Mesleki Yeterlilik Başkanı 

Adem Ceylan ile istişarede bulunmuştur.

Mesleki Yeterlilik Başkanı Adem Ceylan nazik ziyaretleri 

dolayısıyla Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bayın-

dır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu’na te-

şekkürlerini iletti.

Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube tarafından 
düzenlenen etkinlik kapsamında; Genel Başkanı-
mız Soner Can Tufanoğlu, Keçiören Tapu Müdürlü-

ğü çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. 

Keçiören Tapu Müdürü Hamdi Erşen'e, Keçiören Tapu 
Müdürlüğünün dönemsel olarak göstermiş olduğu başa-
rıdan ötürü Genel Başkanımız Soner Can Tufanoğlu tara-
fından plaket verildi. 

Bayındır Memur-Sen Ankara 2 Nolu Şube tarafından dü-
zenlenen etkinlik kapsamında, Keçiören Tapu Müdürlüğü 
çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya gelen Genel Başka-
nımız Soner Can Tufanoğlu, Keçiören Tapu Müdürlüğünde 
yaşanan sorun ve problemleri dinledi. Çözüm önerileri ko-
nusunda istişare edildi. Etkinlikte konuşma yapan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, 
Keçiören Tapu Müdürlüğünde dönemsel olarak gösterilen 
başarıdan dolayı memnuniyetini dile getirdi ve çalışanlara 
teşekkür etti. Daha sonra ise Keçiören Tapu Müdürü Ham-
di Erşen'e, Keçiören Tapu Müdürlüğünün dönemsel olarak 
göstermiş olduğu başarıdan ötürü Genel Başkanımız Tu-

fanoğlu tarafından plaket verildi. Verilen plaketten dolayı 
memnuniyetini dile getiren Erşen, teşekkürler etti. 

Düzenlenen etkinliğe, Tapu ve Kadastro Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi, Strateji Dairesi Başka-
nı Sinan Fidan, Döner Sermaye İşletme Müdürü Gürkan 
Özçelik, Bayındır Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları 
Ömer Türk ve Gökhan Şimşek,  Ankara 2 Nolu Şube Baş-
kanı Taner Düzgören ve Şube Başkan Yardımcısı Asım İş-
ler katıldı.
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Bayındır Memur-Sen tarafından Türkiye’de iş veriminin arttı-
rılması başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla hayata geçirilen Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezi (MESYET), bu güne kadar zorunlu meslek 
alanı olan inşaat ve diğer mesleklerde yaklaşık 2 bin kişiye 
Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

MESYET
Avrupa Birliği (AB) tarafından finansa edilen, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ve İlbank A.Ş. iştiraki ile akredite bir kuru-
luş olan Bayındır Memur-Sen MESYET tarafından yürütülen; 
Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ve Ulusal Yeterli-
lik Sisteminin Güçlendirilmesi (UYEP) projesi kapsamında, 
Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merke-
zi projesi, adayları Mesleki Yeterlilik Sistemi ve Hayat Boyu 
Öğrenme yaklaşımını esas alarak bilgilendirmektedir.

Bayındır Memur-Sen MESYET, Mesleki Yeterlilik Belgelerinin 
yaygınlaştırılması çerçevesinde Bayındırlık hizmetlerini ken-
dine görev edinmiş olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kara-
yolları Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Protokoller imzalamıştır. 

Bayındır Memur-Sen MESYET, meslek alanında öğrenim 
görmemiş ancak uzun süre etkin çalışmış kişilere ulaşarak, 
ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve 
uygulamalı sınavlar sonucunda bilgi ve becerilerini ölçerek 
belgelendirilmesini amaçlamıştır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ FAYDALARI
MYK tarafından Ulusal Yeterlilik Standartları belirlenmiş 
meslek alanlarında başarılı olan adaylara verilen belge; ilgili 
adayın bilgi, beceri ve yeterlilik ölçütlerini gösterirken aynı 
zamanda uluslararası geçerliliğinin olması açısından hem ki-
şiye hem çalıştığı kuruma yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarında 
kolaylık sağlamaktadır.

İlgili mevzuat kapsamında sınava katılarak başarılı olan 
adayların sınav ve belgelendirme ücretleri 31.12.2020 tari-
hine kadar teşvik kapsamında karşılanmaktadır (veya geri 
iade edilmektedir.). Adayın ilgili teşvik kapsamında top-
lam 3 kez sınava katılma hakkı bulunmaktadır.

Öğrenim görmemiş ve herhangi bir diploma, belge vb. sahi-
bi olmayan ancak uzun süre ilgili meslek alanında etkin ola-

rak çalışmış kişinin yeterliliğini göstermesi açısından Mesleki 
Yeterlilik Belgesi önem arz etmektedir.

6111 sayılı kanun ile güncellenen 4447 Sayılı Kanun’un geçici 
10. Maddesince Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip çalışanların 
sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı işe alındıkları 
tarihten itibaren 12-48 ay aralığında olmak kaydıyla işsizlik 
sigortası fonundan karşılanmaktadır. Sınavda başarılı olan 
adaylara verilen belge Avrupa Birliğine üye ülkelerde işgücü 
hareketliliği (Europass) sağlayacağından serbest dolaşımı 
desteklemektedir..

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği 
tarihte başlar; meslek alanı ile ilgili bir işte çalışması şartıyla 
5 yıl geçerlidir. Belge geçerliliğinin sağlanması için gözetim 
faaliyetleri yapılmaktadır.

MESYET TÜRKİYE GENELİNDE YERİNDE HİZMET

İş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki yeterliliği olan 
nitelikli iş gücünün arttırılmasını hedefl eyen MESYET, sınav 
ve belgelendirme faaliyetleri kapsamında Türkiye genelinde 
yerinde hizmet sunmaktadır.

Bu kapsamda farklı kuruluşlarla protokol yapılarak; Ankara, 
Kocaeli, Karabük, Tokat, Adıyaman, Hatay, Kırıkkale, Kahra-
manmaraş, Erzurum ve Bursa illerinde yer alan toplam 21 sı-
nav merkezinde, uygulamalı ve teorik olmak üzere 15 meslek 
alanında sınav yapıldı.

MESYET HEDEF

Türkiye’de inşaat sektöründeki işlerin kalite ve verimliliğinin 
arttırılmasına katkı sağlamayı amaç edinen MESYET, 2018 
yılında 5.000 kişiyi belgelendirmeyi hedefl iyor.

MESLEK DALLARI (Kutu içerisinde ek bilgi olarak yapılacak)

MESYET, uluslararası çalışma serbestliği sağlayan mesleki 
yeterlilik belgesine sahip olmak isteyen adaylara, aşağıdaki 
ilgili meslek dallarında sınav ve belgelendirme hizmeti su-
nuyor:

MESYET ile 2 bin kişi 
Mesleki Yeterlilik Belgesi 

sahibi oldu
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DİĞER ZORUNLU OLMAYAN MESLEK DALLARI

Harita Kadastrocu 
(13UY0117-4/Seviye 4 - 13UY0117-5/Seviye 5)

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı
 (13UY0120-4/Seviye 4- 13UY0120-5/Seviye 5)

Yapı Teknik Ressamı İnşaat-Altyapı-Üstyapı 
(13UY0119-4/Seviye 4)

Yapı Teknik Ressamı Mimari-İç mimari 
(13UY0118-4/Seviye 4)

İNŞAAT ALANINDA ZORUNLU MESLEK DALLARI

Ahşap Kalıpçı (11UY0011-3/Seviye 3)

Alçı Sıva Uygulayıcısı (12UY0055-3/Seviye 3)

Betonarme Demircisi (11UY0012-3/Seviye 3)

Duvarcı (12UY0048-3/Seviye 3)

Isı Yalıtımcısı (12UY0057-3/Seviye 3)

İnşaat Boyacısı (11UY0023-3/Seviye 3)

İnşaat İşçisi (16UY0253-2/Seviye 2)

İskele Kurulum Elemanı (12UY0056-3/Seviye 3)

Seramik Karo Kaplamacısı (12UY0051-3/Seviye 3) 
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Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Tu-
fanoğlu, katıldığı Kon TV canlı yayının-
da Toplu Sözleşme kazanımları ve gün-
deme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı So-
ner Can Tufanoğlu, Kon TV canlı yayının-
da ‘Ankara Konuşuyor’ programında 4. 
Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımız 
ve gündeme dair açıklamalarda bulun-
du. 

Kon TV ekranında Çetin Altan’ın sorula-
rını yanıtlayan Genel Başkan Tufanoğlu, 
Toplu sözleşme kazanımları başta olmak 
üzere sendikal faaliyetler ve Türkiye ile 
dünya gündeminde yaşanan önemli ge-
lişmeler hakkında değerlendirmelerde 
bulundu.

Genel Başkan Tufanoğlu Kon TV’de soruları yanıtladı

Genel Başkan Tufanoğlu Diriliş 
Postası Gazetesi’ne konuştu:

İslam dünyasına
 ‘Yeni Emek Hareketi’

Genel Başkan Tufanoğlu, Diriliş Postası Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, Memur Sen öncülüğünde İs-
lam İş Birliği Teşkilatı’na üye ülkelerin sendikaları 

ile uluslararası emek örgütü kurulması için çabaladıklarını 
söyledi.

Bayındır Memur- Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, 
“Birleşmiş Milletler’ in(BM) altında emek hareketi olarak 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) var. Afrika Birliği’ne 
bağlı olarak KOATO var. BM’ den sonra en büyük teşkilat 
olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın altında emek hareketi yok. 
Bunun tohumlarını serpmeye çalıştık. Son bir yıl içerisinde 
50’nin üzerinde ülkeye ziyarette bulunduk. Bunların altya-

pısını hazırlıyoruz. İnşallah İslam İş Birliği Teşkilatı’na bağlı 
bir emek hareketi oluşturacağız” diye konuştu. İç savaş-
ların hepsinin Müslüman coğrafyasında olduğunu ve bu 
durumun tesadüf olmadığını belirten Tufanoğlu, “Ulusla-
rarası güçler tarafından Müslüman coğrafyasında karışık-
lık oluşturulmak isteniyor. 

ILO bu durum için hiçbir açıklamada bulunmuyor ve hare-
ket etmiyor. Bu durum yeni bir şeyin ihtiyacını oluşturuyor. 
Biz artık mazlumun yanında emekçinin yanında yer alan 
bir teşkilat kurmak istiyoruz. Uluslararası güçlerin emrin-
de olan bir teşkilatla yürümüyor. Emek hareketini kontrol 
etme çabaları var” ifadesini kullandı.
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Genel Başkan Tufanoğlu’nun,

Habervaktim Gazetesi Mülakatı

PAYIMIZI ALMAK İSTİYORUZ

Bayındır Memur Sen Genel Başkanı 
Soner Can Tufanoğlu, toplu sözleş-
me masasına sundukları 28 tekliften 
23’ünün müzakere edilebilir seviyeye 
ulaştığını müjdeledi. Hükümetin bü-
yüme hedefl erinde inşaat sektörü-
nün büyük katkısı olduğunu söyleyen 
Tufanoğlu, “Türkiye sıkıntı yaşadığı 
zaman üzerimize düşeni yaparız. 
Ama Türkiye büyüdüğü zaman da 
payımızı almak istiyoruz” dedi.

HAKAN ŞAHİN-HABERVAKTİM

3. dönem toplu sözleşme masasında 
bin 500 personel alımı noktasında 
kazınım elde ettiklerini ve yeni dö-
nemde de personel alımı taleplerinin 
olduğunu dile getiren Bayındır Me-
mur Sen Genel Başkanı Soner Can 
Tufanoğlu, verdiklerin 28 tekliften 
23’ünün müzakere edilebilir seviyeye 
ulaştığını müjdeledi. 

Tufanoğlu, “Türkiye’de mega pro-
jelere bakıyoruz. Bunların başında 
Osmangazi Köprüsü, 3. Köprü, İstan-
bul-İzmir otoyolu, daha geçtiğimiz 

aylarda temelini attığımız Çanakkale 
Köprüsü, Kuzey Marmara otoyolu, 
Ankara Pozantı otoyolu geliyor. Ka-
rayolları kısmına baktığımızda son 
on 15 yıl içerisinde 23 bin kilometre 
bölünmüş yol yapımı mevcut. Toplu 
konut idaresinin şuan hedefi 1 milyon 
konut. Türkiye’de konut sektörü lo-
komotif bir sektördür. İnşaat sektörü 
lokomotif bir sektör. Düşünün bir ev 
yapılıyor ve beyaz eşyayı tetikliyor, 
mobilyayı, halıyı tetikliyor. Dolayısıyla 
bayındırlık alanında çalışanlarımızın 
Türkiye’nin gelişmesine çok büyük 
katkıları var. Yine tapu teşkilatımız 
hazineye 10 katrilyonun üzerinde bir 
getiri sağlıyor. Bizim hizmet kurulu-
muz özel bir hizmet kolu. Hükümet 
yapılan çalışmaların reklamını yapar-
ken bu alanda mesai harcayanları da 
memnun etmelidir. Bu arkadaşlarımı-
zın da bir şeyler kazanması çalışma 
şevkini artırır, heyecanı artırır” dedi. 

ZEMİNİN OLAN HAKLI 
TALEPLER SUNDUK

3. Dönem toplu sözleşmelerinde Ba-
yındır Memur Sen olarak son 12 yılın 

en iyi oransal zammını aldıklarını dile 
getiren Tufanoğlu, yeni dönemden 
de umutlu olduklarını söyledi. 

Bayındır Memur Sen Genel Başka-
nı Soner Can Tufanoğul, “Enfl asyon 
farkları ile birlikte yıl bazında yüzde 
20 civarında bir zam yansıması oldu.  
İnşallah bu dönemki toplu sözleşme-
de biz bunun da üzerine koyacağız. 
Biz göreve geldiğimizde 2015 yılının 
başları idi. O zaman da toplu sözleş-
me dönemi vardı. O dönemki toplu 
sözleşme masasında istediklerimizi 
alma noktasındaki başarımızı şun-
lara bağlıyorum: Bizim hizmet gru-
bumuzda 43 bine yakın çalışanımız 
var. Bunun 18 bini bizim üyemiz. Çalı-
şanlar üyemiz olsun olmasın herkese 
temsilcilerimiz vasıtasıyla bir talep 
formu oluşturduk. Bu talep formunu 
bizden beklentileri nelerdir şeklinde 
doldurmalarını istedik. Doldurulan 
talep formalarını il temsilciliklerimiz 
vasıtası ile genel merkezimizde top-
ladık. Daha sonra uzman kişilerden 
oluşan bir komisyon kurduk. Bu ko-
misyon gelen talepleri süzgeçten ge-
çirdi ve bize bir rapor halinde sundu. 

 “Türkiye sıkıntı yaşadığı zaman 
üzerimize düşeni yaparız. 

Ama Türkiye büyüdüğü zaman da 
payımızı almak istiyoruz”
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Bu rapor doğrultusunda taleplerimizi 
toplu sözleşme masasına götürdük. 
Yani zemini olan, elle tutulur, haklı 
teklifl er sunduk ve bunun neticesinde 
9 kazanımımız hayata geçti. Çalışan-
larımız da bu noktada çok memnun 
kaldılar” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETSİZLİĞİ 
YÜZDE 87

Türkiye’nin büyümesinde inşaat sek-
törünün büyük katkısı olduğunu söy-
leyen Tufanoğlu, toplu sözleşmede 
elde edilecek kazanımların çalışan-
ların şevkini artıracağını savundu. 
Tufanoğlu, “Bizim çalışan sayımız 
diğer sektörlere göre az olabilir ama 
lokomotif bir sektör olduğu için etki 
alana çok geniş. Türkiye’de ekono-
minin canlılığını inşaat sektöründen 
anlayabilirsiniz. Türkiye eğer yüzde 5 
büyüme hedefini ortaya koyabiliyor-
sa burada özellikle inşaat sektörünün 
büyük katkısı var. Toplu sözleşmede 
kazanacaklarımız arkadaşlarımızı 
daha da projelerin hayata geçirilme-
si noktasında heyecanlandıracaktır. 
Tapu müdürlüklerinde bir anket ya-
pıldı ve bunun sonucunda yüzde 97 
vatandaş memnuniyeti çıktı. Başka 
hiçbir kurumda böyle bir oran gö-
rülemez. Çalışanlara yapılan ankette 

yüzde 87 memnuniyetsizlik ortaya 
çıktı. Çünkü risk var, yoğunluk var, 
personel eksikliği var ve maaş düşük-
lüğü var” şeklinde konuştu. 

20 MİLYON BU MASAYA 
BAKIYOR

Türkiye’nin sıkıntılı dönemlerinde 
üzerlerine düşeni yapacaklarını dile 
getiren Bayındır Memur Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğu, Türkiye 
büyüdüğü zaman da paylarına düşe-
ni almak istediklerini söyledi. 

Tufanoğlu, “4. dönem toplu sözleş-
me görüşmelerimiz 1 Ağustos iti-
bariyle başladı. Tekrardan masaya 
oturacağız. Hükümet 14 Ağustos’ta 
teklifini sunacak. İş dünyasına geldi-
ğimiz zaman KOBİ’lere teşvikler su-
nuluyor. Türkiye’de 3 milyon 200 bin 
memur var. 2 milyona yakın emekli 
var. Toplamda 5 milyon 250 bin ki-
şiden bahsediyoruz. Bunların ailesini 
de göz önünde bulundurarak 4 ile 
çarptığımızda 20 milyon vatandaşı-
mız bu masaya bakıyor. O yüzden biz 
şartları sonuna kadar zorlayacağız. 
Türkiye sıkıntı yaşadığı zaman biz 
üzerimize düşeni yaparız. Ama Tür-
kiye büyüdüğü zaman bu büyüme-
den de payımızı almak istiyoruz. Üye 

sayısı fazla olmasıyla güçlü Memur 
Sen olur. Burada çalışanlarımızın bizi 
desteklemesini istiyoruz. Üye olarak 
destek olmalarını istiyoruz” şeklinde 
açıkladı. 

AFAD PERSONELİ YARDIMA 
MUHTAÇ

 AFAD çalışanlarının sosyal ve mali 
haklar anlamında mağdur olduklarını 
söyleyen Bayındır Memur Sen Genel 
Başkanı Soner Can Tufanoğlu toplu 
sözleşme masasında bunlar için de 
taleplerinin olduğunu belirtti. 

Tufanoğlu, “Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı (AFAD) biliyorsunuz 
çok önemli. Uluslararası alanda da 
Türkiye’nin görünen yüzü. Ama bu 
arkadaşlarımız gerek görev tanımları, 
gerekse sosyal ve mali hakları anla-
mında çok mağdurlar. Ben AFAD per-
soneli yardıma muhtaç diyorum. Çok 
kişiye yardım ediyoruz. Türkiye’de 3 
milyonun üzerinde mülteci var. Bu 
arkadaşlarımız bunların kamplarda 
barınmasını sağlıyor. Herhangi bir 
afet durumunda cansiperane şekilde 
çalışıyorlar. Fakat herhangi bir risk 
tazminatı ve mesai ücreti almıyorlar. 
Toplu sözleşme masasında bunları da 
talep ediyoruz” dedi.
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2018 – 2019 YILLARINI KAPSAYAN HİZMET KOLLARIMIZIN GENELİNE YÖNELİK

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARIMIZ

1. TÜM TAPU ÇALIŞANLARINA 
FAZLA MESAİ KAZANDIK

Herhangi bir sınır olmaksızın tüm 
Tapu çalışanlarına; aylık 150 TL, yıllık 
1.800 TL fazla mesai ücreti ödene-
cektir.

2. KADASTRO TAZMİNATI 
ÖDENMEYE DEVAM EDECEK 

666 sayılı KHK ile iptal edilen ancak 
sendikamız kazanımı neticesinde ka-
dastro çalışanlarına ödenen kadastro 
tazminatı aylık ortalama 250 TL ola-
rak ödenmeye devam edecektir.

3. AFAD ÇALIŞANLARINA FAZLA 
MESAİ KAZANDIK

Geçici barınma merkezlerinde çalı-
şanlara ödenen fazla çalışma ücre-
tini; tüm illerdeki AFAD çalışanlarını 
kapsayacak şekilde düzenleyerek ay-
lık 300 TL’ye kadar fazla mesai ücreti 
ödenmesini sağladık.

4. AFAD’ da İŞ RİSKİ ZAMMI ALDIK

Arama Kurtarma Teknisyeni unvanın-
da çalışan personele aylık 600 puan 
iş riski zammı aldık.

5. AFAD’ da ARAÇ KULLANANLARA 
İLAVE ÜCRET ALDIK

AFAD’ da arama kurtarma teknisyen-
leri, sağlık memurları ve teknisyen 
yardımcılarına; araç kullanmaları ha-
linde 84 TL ücret aldık.

6. KARAYOLLARI’ nda ARAÇ 
KULLANANLARA İLAVE ÜCRET 
ALDIK

Bakım ve Trafik Hizmetlerini aynı za-
manda araç kullanarak yerine geti-
renlere aylık ilave 84 TL ödenmesini 
sağladık.

7. KARAYOLLARI ÇALIŞANLARINA 
KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ 
VERİLMESİNİ SAĞLADIK 

Karayolları Çalışanlarına yıllık ortala-
ma 1.300 TL tutarında koruyucu gi-
yim malzemesi verilmesinin devamını 
sağladık.

8. KARAYOLLARI’ nda SEYYAR 
GÖREV ÖDEMELERİNE DEVAM 
EDİLMESİNİ SAĞLADIK

Şube ve Bakım İşletme Şefl ikleri’nde 
gişe sistemleri ve izleme memuru 

olarak çalışanlara seyyar görev taz-
minatı ödenmesinin devamını sağla-
dık.

9. KARAYOLLARI ÇALIŞANLARINA 
FAZLA MESAİ KAZANDIK

Şube ve Bakım İşletme Şefl ikleri’nde; 
işçilerle birlikte mesai saatleri dışında 
görev yapanlara aylık 150 TL’ye kadar 
fazla mesai ücreti ödenmesini sağla-
dık.

10. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 
KORUYUCU GİYİM MALZEMESİ 
VERİLMESİNİ SAĞLADIK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışan-
larına yıllık ortalama 1.300 TL tutarın-
da koruyucu giyim malzemesi veril-
mesini sağladık.

11. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA 
FAZLA MESAİ KAZANDIK

Alo 181 hattı çağrı merkezine gelen 
şikayet ve ihbarları inceleyen perso-
nele fazla mesai ücreti verilmesini 
sağladık.

‘Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri’ hizmet kolu çalışanları adına imzaladığımız 
2018-2019 yıllarını kapsayan hizmet kollarımızın geneline yönelik 4. Dönem Toplu 

Sözleşmesinde öne çıkan kazanımlarımız şu şekilde:




