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Mürsel TURBAY
Genel Başkan

KUDÜS DERİN 
YARAMIZ

Kamu kurumlarının bazılarında 
görev yapan personele, en yük-
sek devlet memuru aylığı tutarını 
aşmayacak şekilde her ay “sosyal 
denge tazminatı” ödemesi yapıla-
bilmektedir.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile 
il özel idarelerinin kadro ve pozis-
yonlarında istihdam edilen kamu 
görevlilerine sosyal denge tazmi-
natı ödenebilmekte ve sözleşme-
ler yetkili sendika tarafınca imza-
lanabilmektedir.

Bu sayımıza baktığımızda bele-
diyeler ve bağlı kuruluşları ile il 
özel idarelerimiz ile imzaladığı-
mız sosyal denge sözleşmelerine 
daha çok yer almasını sağlayabi-
lirdim. Ancak hem Kasım-Ara-
lık’17 aylarında yaşanılan ülke-
mizin gündemi dolayısıyla, hemde 
bugüne kadar Sosyal Denge Söz-
leşmeleri (SDS) ile ilgili çalışma-
ları etkin bir şekilde “şube ve il 
başkanlıklarımız ile birlikte” an-
lattığımızı düşünüyorum. 

Ilk kıblemiz olan Kudüs’ü bu ya-
zımız ile hatırlamak ve o duyguyu 
yaşatmak istedim. Çünkü Kudüs 
bizim için büyük bir düşüncedir, 
kanayan bir yaramızdır. Kudüs ve 
Filistin halkının hiçbir zaman yal-
nız bırakılmaması gerektiğine ina-
nıyorum.

Bem-Ber-Sen ailesi olarak;  ABD 
Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıma ve Amerikan Büyükelçi-
liğinin Kudüs’e taşınmasına yö-
nelik kararının gündem oluşması 
ile birlikte Bem-Ber-Sen yönetimi 
olarak; Türkiye’de bulunan tüm 
şube/il başkanlarımıza ve yönetim 
kurulu üyelerimize Kudüs ziyaret 
programı planladık. 2016 yılında 
da şube ve il başkanlarımızı Kudüs 
ve Ürdün’e ziyaret programı plan-
layarak, filistin halkı ile kucaklaş-
mış ve yanlız olmadıklarını hisset-
tirmeye çalışmıştık. 

Kudüs’e zaten aşıktık. Ama Yasin 
Hatipoğlunun “Mescid-i Aksa” şi-
irini okurken daha bir aşık olduk.

lecek bir şehir değildir. Kudüs ilk 
kıblemiz,  Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Peygamber efendimizin bütün 
peygamberlere Miraç’ta namaz 
kıldırdığı kutsal değerlerimizin bu-
lunduğu bir bölgemizdir.

1917’de Kudüs İngilizler tarafın-
dan işgal edildikten sonra çok şey 
değişti. Özellikle barut, kan ve göz-
yaşı bölgeye hakim olmaya başla-
dı. Ortadoğu’nun Mescid-i Aksa-
nın Kubbetüs Sahranın kalbine 
paslı bir hançer saplandı. Bu paslı 
hançer yarası gittikçe derinleşti. 
Siyonist Yahudiler çetevari örgüt-
lenmeler ile bir bir bölgeye yerleş-
tirildi. Filistinliler zaman içinde bu 
bölgelerden sürgün edildi.

İslam ülkelerinin başındaki kuk-
lalar seslerini çıkaramıyor, adeta 
davranışları ile siyonistlerin işleri-
ni kolaylaştırıyordu. 

Filistin davasında tel örgüleri be-
ton duvarları temel ihtiyaçları te-
min etmek için geçilmesi gereken 
tünelleri ile yaşamanın direnmek-
le özdeş olduğu yerdir. Kısaca Fi-
listin davası sadece Filistinlilerin 
değil tüm ümmetin davasıdır. 

İttifaklarını azaltıp ihtilaflarını ço-
ğaltan bir ümmet siyonistlerin ve 
küresel güç ve sermayenin oyun-
cağı haline gelecektir.

Unutulmamalı ki bir tehdit varsa 
bu öncelikle ümmet coğrafyasına 
göz dikenlerin tehdididir. Suyumu-
zu, ekmeğimizi, aklımızı ve nesli-
mizi ifsat etmek isteyenlerin teh-
dididir. Bunlara sessiz kalamayız.

Küresel zulmün ve adaletsizliğin 
bu kadar ayyuka çıktığı ve sözün 
kar etmediği, başımıza getirilmeye 
çalışılan sorunların zamanında Fi-
listin, Irak ve Suriye halklarına da 
yapıldığını görmek zorundayız. Bu 
gerçeklerden anlıyoruzki dava  sa-
dece o halkların davası değil tüm 
ümmetin davasıdır. Artık oynanan 
bütün oyunların farkına  varmak 
zorundayız.

Selam ve dua ile...

Canım Aksa bir tebessüm et me-
lalim kalmasın!
Kurtuluştan bir haber ver dertli 
halim kalmasın!
Mermiler senden sapıp geçsin yü-
rekten razıyım.
Can dayanmaz sensiz olmak ihti-
malim kalmasın!” 
......dizeleri nakış gibi işlendi yüre-
ğimize.

2016 yılı Başkanlar Kurulumuzu 
Ürdünde gerçekleştirdik. Bu yıl ise 
11-14 Mart’08 tarihinden itibaren 
şube ve il yönetim kurulu üyeleri-
miz ile Kudüs’ü ziyaret edeceğiz. 
Nisan’08 ve Mayıs’08 aylarında da 
ise ikinci ve üçüncü kafileler şek-
linde  AB, ABD-İsrail ortak yapımı 
kirli stratejileri bozmak ve ümme-
tin yanında olduğumuzu gösterme  
adına  Kudüs ziyaretlerimize de-
vam ediyor olacağız.

Kudüs...

Birinci Dünya Harbinden sonra 
Osmanlı’nın yeryüzündeki hakimi-
yeti bitince İngilizler Kudüs’ü işgal 
etti.

Yaklaşık 400 yıl Osmanlı’nın haki-
miyeti altında kalmış Kudüs, ar-
tık ingilizlerin işgali ile de bir nevi 
yalnızlaştırılmıştı. Halbuki, Kudüs 
sadece orada yaşayan halka terk 
edilebilecek  veya yanlız bırakılabi-
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Bu dergi ARTGE uygulaması içermektedir.
(Bakınız sayfa 12, 17, 36, 58, 97, 100, 102, 104, 109, 120, 
126, 148, 149)

BEM-BİR-SEN, yayınlarında geleceğin teknolojisi Artırılmış 
Gerçeklik ARTGE teknolojisini kullanarak bir ilke daha imza 
atmıştır. BEM-BİR-SEN, aylık yayınlanan dergisinde Artırılmış 
Gerçeklik teknolojisi kullanarak alanında yeniliklere öncülük 
ediyor. Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile dergideki fotoğraf ve 
haberlerde gördüğünüzden fazlasını keşfedeceksiniz. ARTGE 
uygulamasını Appstore ve Google Play’den ücretsiz olarak indi-
rebilirsiniz. Uygulamayı çalıştırıp, cihazınızı ARTGE logosu bulunan resimlere tutun, 
gördüğünüz haber ve resimlerin video ve animasyonlarını canlı olarak seyredin. 

ARTGE uygulaması için 12, 17, 36, 58, 97, 100, 102, 104, 109, 120, 126, 148, 149 
nolu sayfalara bakınız.

BEM-BİR-SEN DERGİSİNDE 
ARTGE UYGULAMASI YER ALMAKTADIR

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Mısır’ın Ariş kentinde bu-
lunan Ravda Camisi’ne 

yönelik terör saldırısında 309 
kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın Kuzey Sinai bölgesinde, 
Ariş kentine bağlı Abed kasa-
basında bulunan bir camiye 
düzenlenen bombalı ve silahlı 
saldırıda 27’si çocuk 309 kişi 
yaşamını yitirdi. Cuma namazı 
sırasında düzenlenen saldırı-
da ayrıca 4x4 ciplerin içindeki 
maskeli saldırganlar tarafından 
camiye ateş açıldı. Sağlık Ba-
kanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, 

Yeni katsayılar belli 
oldu. Kamu görevlileri 

yeni yılda yüzde 5.69 zam 
alacaklar. Sosyal Den-
ge Sözleşmesinin tavanı 
0,108550x9500=1.031.22 
TL’ye çıktı. Belirlenmiş olan 
katsayılara göre tüm artışlar 
hesaplanacak.

Devlet memurları, sözleş-
meliler, geçici personel ve 
memur emeklileri, zamlı 
maaşlarını 15 Ocak’ta alacak.

En düşük memur maaşı zam 
sonrasında 2 bin 875 liraya 
yükselecek. En düşük memur 
emekli aylığı 1977 TL oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal 
imzasıyla yayımlanan “Mali ve 
Sosyal Haklar” konulu Genel-
genin “Toplu Sözleşmede Yer 
alan Hükümler” bölümünün 
birinci maddesinde, “657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 
154’üncü maddesi uyarınca 
aylık gösterge tablosunda yer 

alan rakamlar ile ek gös-
terge rakamlarının aylık 
tutarlara çevrilmesinde 
uygulanacak aylık katsayı 
(0,108550), memuriyet taban 
aylığı göstergesine uygu-
lanacak taban aylık katsayı 
(1,699121), iş güçlüğü, iş 
riski, temininde güçlük ve 
mali sorumluluk zamlarının 
aylık tutarlara çevrilmesinde 
uygulanacak yan ödeme kat-
sayısı ise (0,034424) olarak 
belirlenmiştir.” denildi.

ları, saldırının gerçekleştiği 
Sina Yarımadası’ndaki el-Abed 
kasabasına yakın bir bölgede, 
‘saldırıyı gerçekleştirenleri ve 
saldırıda kullanılan araçları ile 
saldırganların silah sakladıkları 
sığınakları’ hedef aldı.

Açıklamada, gece yarısı yapılan 
hava saldırısında saldırganların 
öldürüldüğü belirtilirken, ölü 
sayısı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Saldırı sonrasında açıklama 
yapan Mısır Devlet Başkanı 
Abdülfettah el Sisi, saldırıyı 
düzenleyenlere “sert bir cevap” 
vereceklerini söylemişti.

Sufi ibadethanesi olarak bilinen 
Ravda Camii’nde önce bomba 
patlatılan, ardından camiden 
kaçanlara ateş edilerek gerçek-
leştirilen saldırıyı kimse üstlen-
medi ancak DAEŞ önceden Sina 
Yarımadası’nı Sufilerden temiz-
lemeye yemin etmiş ve benzer 
saldırılar gerçekleştirmişti.

Başsavcılık, saldırının terör ör-
gütü DEAŞ tarafından gerçek-
leştirildiğini ve saldırganların 
25-30 kişi olduğunu belirtti.

MISIR’DA CUMA NAMAZI SIRASINDA 
CAMİYE SALDIRI: 309 ÖLÜ

MEMUR ZAMLARINA İLİŞKİN KATSAYILAR BELLİ OLDU

saldırıda militanların bomba 
attığını ve bombalı saldırıdan 
hemen sonra ağır makineli si-
lahlarla cemaate ateş açıldığını 
söyledi.

Saldırı sonrası Mısırda üç gün 
yas ilan edildi.

MISIR ORDUSUNDAN HAVA 
SALDIRISI
Mısır ordusu saldırı sonrası 
hava operasyonu başlattı. Mısır 
ordusu sözcüsünün Facebook 
üzerinden yaptığı açıklamaya 
göre, Mısır’a ait savaş uçak-

Ravda Camisi/Ariş-Mısır
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ABD Başkanı Trump, İslâm 
dünyasından gelen tüm tep-

kilere rağmen Kudüs’ü İsrail’in 
resmî başkenti olarak tanıdı ve 
Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği-
nin Kudüs’e taşınacağını açık-
ladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Başkan Trump’ı, Türkiye-Ame-
rika tarihinde görülmemiş bir 
şekilde dünyaya rezil etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs kararına karşı en 
yüksek ses Türkiye’den geldi. 
İslam dünyasını İstanbul’da 
düzenlediği Kudüs Zirvesinde 
toplayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan çağrıda bulunarak, ABD 
dışındaki ülkeleri, Kudüs’ü 
Filistin’in başkenti olarak ta-
nımaya davet etti. İsrail asker-
lerinin 14 yaşındaki bir çocuğu 
gözlerini ve ellerini bağlayarak 
gözaltına aldığı fotoğrafı hatır-
latan Erdoğan, İsrail’in işgal ve 
terör devleti olduğunu söyledi 
ve “Trump sana daha neyi anla-
talım?” dedi.

İTT SONUÇ BİLDİRGESİ
Erdoğan’ın çabaları ve açıkla-

Asgari ücret 2018 yılı için 
brüt 2 bin 29 lira, net bin 

603 lira olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu başkanlığında, 
Bakanlığın Reşat Moralı 
Salonu’nda toplandı.

Bakan Sarıeroğlu, yeni asga-
ri ücret rakamını uzun süren 
müzakere sürecinin ardın-
dan belirlendiğini vurgulaya-
rak, şunları söyledi:

“Milyonlarca çalışanımızı 
ilgilendiren böylesi önemli 
bir konuda görüşmelerimizi 
büyük bir hassasiyet ve titiz-

likle yaptığımızı da buradan be-
lirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 
tarihi itibariyle geçerli olacak 
asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, 
net bin 603 lira olarak belirlen-
di. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 
gibi mevcut enflasyon üzerinde 
bir ücret seviyesi belirlemiş du-
rumdayız. Ben bu rakamın tüm 
emekçilerimize, tüm işçilerimi-
ze, işverenlerimize, çalışma ha-
yatımızın ilgili taraflarına hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Bu 
belirlediğimiz yüzde 14,2’lik ar-
tışla birlikte son üç yıldır asgari 
ücrette kümülatif, reel olarak 
toplam yüzde 52 oranında da bir 
artış yapmış olduğumuzun da 
altını çizmek istiyorum.”

57 üyesi bulunan teşkilatın, İs-
tanbul’daki toplantısına 48 ülke 
katıldı. Toplantıya, 18 ülke devlet 
başkanı ve başbakan seviyesin-
de katılırken, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Mısır, dışişleri bakanı düzeyinde 
iştirak etti. Sonuç bildirgesinde, 
Doğu Kudüs “Filistin Devleti’nin 
işgal altındaki başkenti” olarak 
tanındı ve “Filistin’i tanıyoruz” 
denildi.

DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
İstanbul’daki Kudüs Zirvesinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
“Dünya Beşten Büyüktür” vur-
gusundan sonra BM Güvenlik 
Konseyi, Türkiye’nin girişimle-
riyle Kudüs’le ilgili mevcut du-
rumun tek taraflı değiştirilme-
sine karşı çıkan karar tasarısını 
görüştü.

BM’DEN AMERİKA’YA TOKAT GİBİ CEVAP

ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ

maları, İslam İşbirliği Teşkila-
tı’ndan ilk kez bu kadar güçlü 
bir kararın çıkmasına da vesile 
oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT), Türkiye’nin çağrısıyla ve 
olağanüstü gündem ile toplandı. 
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FILISTIN
Kudüs merkezli Filistin, M.Ö. 

2000’de Arap, M.Ö. 1800’de 
Hitit, M.Ö. 1286’da Mısır hâki-
miyetine girdi ve takiben Hz. 
Musa öncülüğündeki İsrailo-
ğulları buraya yerleştiler. Hz. 
Davud ve Hz. Süleyman’ın hâ-
kim olduğu bölgede, sürgün ve 
işgallerle dolu yıllardan sonra 
M.Ö. 64’te Roma egemenliği 
başladı. Bu dönemde 30 yılları-
na kadar Hz. İsa ortaya çıktı.

395’te Bizanslılara geçen Filis-
tin, 637 yıllarını takiben tümüyle 
İslam hâkimiyetine girdi. Sırayla 
Emeviler, Abbasiler, Fatımiler 
ve Selçuklular dönemlerini ge-
çirdi ve 1516’da Osmanlı toprağı 
oldu. 400 yıllık Osmanlı hâki-
miyetinde bölge Kudüs, Gazze 
ve Nablus sancaklarına ayrıl-
dı. Ancak, Yahudilerin Kudüs 
hayali tarihin hiçbir döneminde 
sönmedi.

1896’dan sonra Theodor 
Herzl’in önderliğinde, dünyaya 
yayılan Yahudilerin tekrar Filis-
tin’de toplanıp bir devlet kur-
ması için çalışmalara başlandı. 
Herzl, 21-31 Ağustos 1897’de 
Basle’de topladığı I. Siyonist 
Kongre’de temel hedef ve yön-
temleri tespit etti. Bu amaçla 
Avrupa’da örgütler kuruldu, 
fonlar oluşturuldu. Toplanan 
paralarla Filistin’de yaşayan 
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Araplardan geniş topraklar 
satın alındı.

Aslen gazeteci olan Theodor 
Herzl, 19 Mayıs 1901 tarihinde 
II. Abdülhamid ile yaptığı bir 
görüşmede, “Avrupa borsasını 
ellerinde tutan Yahudilerin Os-
manlı İmparatorluğu’nun bütün 
borçlarını ödemesi karşılığında 
Filistin’de bir yurt verilmesini” 
-gizli kalmak şartıyla- teklif etti 

ancak kabul edilmedi. II. Abdül-
hamid Han’ın Theodore Herzl’e 
verdiği şu cevap tarihe geçti: 
“Bir karış dahi olsa vatan topra-
ğını satmam, zira bu vatan bana 
değil milletime aittir. Milletim 
de bu toprakları ancak aldığı 
fiyata verir. Çünkü bu topraklar 
kanla alınmıştır, kanla verilir!” 
Cennet mekan Abdulhamid 
Han’ın Emanuel Karasu’ya 
verdiği Filistin cevabı da aynı 
şekilde tarih sayfalarında yerini 
almıştır. Selanik Yahudilerinden 
olan milletvekili Emanuel Ka-
rasu, Sultan II. Abdülhamid’in 
huzuruna çıkarak, Filistin’de 
Yahudiler için toprak satın 
almak istemiştir. Ama daha 
sözünü bitiremeden “Defol, ey 
sefil” cevabını almıştır.

AZINLIKLARA VERİLEN 
HAKLAR
Meşrutiyet ile birlikte azınlıklara 
verilen haklar, Yahudilerin de 
işine yaradı ve özellikle 1914 
yılından sonra Filistin’deki 
Araplardan geniş topraklar 
satın alıp yerleşmeye başladılar. 
1916’da İngiltere temsilcisi Sir 
Mark Sykes ile Fransa temsilcisi 
M.F.George Picot arasında im-
zalanan Sykes-Picot Antlaşması, 
Osmanlı topraklarını İngiltere, 
Fransa ve Rusya arasında pay-
laştırırken Filistin için de ulusla-
rarası bir statü öngörüyordu.

1917’de İngiltere Dışişleri Ba-
kanı James Balfour, Yahudilerin 
lideri Edmond De Rothshild’e 
gönderdiği bir mektupla; “Ya-
hudilerin Filistin’de yurt kur-
malarını desteklediğini” ifade 
ederek İsrail devleti yolunu açtı. 
1918 yılında Osmanlı askerle-
ri Filistin’den çekildi ve bölge 
İngiliz hâkimiyetine girdi. 1880 

ile 1918 arasında Filistin’deki 
Yahudilerin sayısı 24 binden 65 
bine, nüfusun %10’una çıktı. 
Ardından Araplar ile Yahudiler 
arasında gerginlikler başladı.

KİM, KİMİN TOPRAĞINI     
KİME VERİYOR?
İngilizler, üçüncü bir ulus 
olarak, bir halka yani Filistin-
lilere ait toprakları binlerce 
senedir dünyanın çeşitli yerle-
rinde dağınık hâlde yaşayan bir 
kavim olan Yahudilere verdiler. 
1933 yılıyla birlikte Nazilerden 
kaçan Yahudi göçmenler de 
Filistin’e gelmeye başladılar. 3 
yıl içinde Yahudi sayısı toplam 
nüfusun dörtte birine ulaştı ve 
335 bin kişi oldu. Gerek İngiliz-
lerin gerekse İsrail’i tasarlayan 
Siyonistlerin bakış açısından 
Filistin toprakları üzerinde ya-
şayanların herhangi bir önemi; 
dolayısıyla dikkate alınmaya 
değer hakları yoktu. Çünkü 
onlara göre “İnsansız topraklar, 
topraksız bir ulusa” verilme-
liydi. Yahudiler, diasporada 
yaşayan bir ulustu, toprakları 
yoktu; Filistin üzerinde ise “halk 
veya ulus” tanımı kazanmayı 
hak edecek insanlar yaşamı-
yordu. Bu durumda Tevrat’ın da 
referanslarından hareketle bu 
“insansız topraklar”ın toprak 
arayışındaki “Yahudi ulusu”-
na verilmesinden başka daha 
doğal ne olabilirdi!
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İKİNCİ GARABET
Araplar, İngilizler ve Yahudiler 
arasında yıllar süren müca-
deleler, 1947 yılında Birleşmiş 
Milletler’e aksetti. İkinci gara-
bet de burada yaşandı. İngiliz 
ve Amerikalıların -ve elbette 
diğer Batılı ülkelerin- karar ve 
dayatmasıyla daha ilk kurulu-
şunda BM, bir halkın toprağını 
alıp binlerce senedir bu top-
raklar üzerinde yaşamayan 
insanlara verdi. Kurulan Filis-
tin Özel Komisyonu, Filistin’in 
Yahudi ve Araplar arasında 
ikiye bölünmesini, Kudüs’ün 
ise uluslararası bir statüye 
kavuşturulmasını önerdi. Ancak 
öneri Arap ülkeleri tarafından 
kabul edilmeyince, Yahudiler 14 
Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin 
kuruluşunu ilan ettiler. İsrail’in 
kuruluşu ile birlikte Arap-İsrail 
Savaşları başladı.

Savaş sonunda Batı Şeria Ür-
dün, Gazze Şeridi Mısır, kalan 
topraklar da İsrail tarafından 
işgal edildi. Tabiatıyla olan yine 
Filistin halkına oldu ve durum-
dan komşu Arap ülkeleri ve 
İsrail kazançlı çıktı. Takip eden 
yıllarda pek çok Filistin kur-
tuluş örgütleri kuruldu. Bun-
lardan en önemlisi gizli olarak 
1950’de kurulan Yaser Arafat 
öncülüğündeki el-Fetih idi. Bu 
arada Arap ülkeleri, 1964’te Ku-
düs’te Filistin Kurtuluş Örgütü 
ve buna bağlı olarak Filistin 
Kurtuluş Ordusu’nun kurulu-
şuna yardımcı oldular. Ancak 
Ahmet Şukayri önderliğindeki 
FKÖ, 1967 yenilgisi ile etkinliği-
ni yitirdi.

BÜYÜK GÖÇ
Gazze, Batı Şeria, Sina Yarı-
madası ve Suriye’ye ait Golan 

Tepeleri İsrail’in eline geçti. 
1 milyondan fazla Filistin-
li komşu Arap ülkelerine ve 
özellikle de Ürdün’e kaçtı. 1967 
Kasım’ında George Habbaş’ın 
Filistin Halk Cephesi kuruldu. 
1968 Haziran’ında el-Fetih 
hareketi FKÖ’ye hâkim oldu. 
El-Fetih, Müslüman, Yahudi 
ve Hıristiyanların eşit haklara 
sahip olduğu demokratik, laik 
bir Filistin devleti kurulmasını 
önerdi.

1973 Arap-İsrail Savaşı son-
rasında İsrail’in Gazze ve Batı 
Şeria’dan çekilme eğilimine 
girmesi üzerine FKÖ, bu bölge-
lerde bir devlet kuracağını açık-
ladı. Ancak, İsrail’in bölgedeki 
varlığını da kabul eden bu tavır, 
Suriye desteğindeki örgütler ve 
Arap ülkeleri tarafından redde-
dildi ve Ret Cephesi oluşturul-
du, Filistin Kurtuluş Hareketi 
parçalandı.

Suriye’nin bölgeye müdahale 
etmeye başladığı bu dönem-
den sonra, çatışmalar daha 
da hızlandı. Lübnan’a da giren 
Suriye, barış yaparak bölgedeki 
etkinliğini yitirmek istemiyordu. 

Bu yüzden Yaser Arafat başkan-
lığındaki FKÖ, Suriye ve Libya 
karşıtı Arap ülkelerinin desteği-
ni aldı ve aynı tavrını sürdürerek 
Filistin’in tek yasal temsilcisi 
olduğunu belgeledi.

CAMP DAVİD ANTLAŞMASI
1978 Eylül ayında Enver Sedat 
İsrail ile Camp David Antlaşma-
sı’nı imzaladı. 1985 Şubat ayın-
da bu kez Ürdün Kralı Hüseyin 
ile Yaser Arafat ortak harekette 
anlaştılar. İsrail ile FKÖ arasın-
daki karşılıklı terör eylemlerinin 
ardından Arafat, aynı yılın Ka-
sım ayında Filistin mücadelesi-
nin sadece işgal edilen toprak-
larda süreceğini açıkladı. FKÖ, 
bir yandan Lübnan’da Suriye 
yanlısı örgütlerle, diğer yandan 
işgal altındaki topraklarda İsrail 
ile mücadeleye girişti.

1986’da Ürdün ile arası bozulsa 
da 1987 yılında Birleşmiş Mil-
letler’in 242 sayılı kararından 
sonra 15 Kasım 1988’de bağım-
sız Filistin Devleti Cezayir’de 
ilan edildi. Yaser Arafat devlet 
başkanı seçildi. 1988’de Filistin-
liler, işgal altındaki bölgelerde 
silah kullanmadan taşlarla 
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yaptıkları meşhur İntifada hare-
ketini başlattılar.

13 Eylül 1993 tarihinde İshak 
Rabin ve Yaser Arafat arasın-
da Washington’da imzalanan 
“Filistin Özerklik İlkeleri Dek-
lerasyonu” ile 5 yıllık bir süre 
içerisinde Gazze ve Eriha’da 
“Özerk Filistin Devleti” kurul-
ması kararlaştırıldı. Bölgede 
başlayan normalleşme süre-
cinde, 26 Ekim 1994 tarihinde 
bu kez İsrail ile Ürdün arasında 
bir barış anlaşması imzalandı. 
4 Kasım 1994 tarihinde barışa 
imza atan İshak Rabin, suikast 
sonucu öldürüldü.

BM KARARI İLE KURULAN 
TEK DEVLET
İsrail, BM kararıyla kurulmuş 
olan yegâne devlettir. Ama aynı 
İsrail, bugüne kadar 1967’de 
alınmış olan 242 sayılı karar 
dâhil olmak üzere Birleşmiş 
Milletlerin ve Birleşmiş Millet-
ler Güvenlik Konseyi’nin karar-
larına uymuş değil. Ona altın 
tepsi içinde toprak sunan BM’yi 
en çok da İsrail tanımıyor.

Bu çerçevede 1948’de İsrail’e 
tarihî Filistin topraklarının yüz-
de 56’sı verilmişken İsrail, 1967 
Savaşı ve arkasından gelen iş-
gallerle bunu yüzde 78’e çıkar-
mış bulunuyor. Hukukî açıdan 
“Filistin sorunu” dediğimizde 
akla ilk gelen “işgal”dir. Fakat 
kuşkusuz mesele bundan ibaret 
de değildir. Filistin sorunu şu 
beş temel noktada toplanmak-
tadır:

1)  İsrail’in 1967 öncesi sınırlara 
çekilmesi gerekiyor. Bunun 
için işgal ettiği toprakları 
boşaltıp sahipleri olan Filis-
tinlilere devretmesi temel 
beklentidir.

2)  İsrail, terör, tedhiş, etnik 
arındırma, sindirme, baskı 
ve başka yollarla 2,5 milyon 
Filistinliyi kendi vatanların-
dan sürmüş, onları sağda 
solda mülteci kamplarında 
yaşamaya mecbur etmiştir. 
Sorunun ikinci ayağı mülteci 
Filistinlilerin kendi yurtlarına 
dönmesinin sağlanmasıdır.

3)  Üçüncü önemli sorun, İsrail 
kesintisiz olarak dünyanın 
her bölgesinde yaşayan 
Yahudileri İsrail’e getirtmek-
te ve bunlara Filistinlilerin 
toprakları üzerinde yerleşim 
alanları açıp yerleştirmek-
tedir. Yerleşimcilerin sayısı 
arttıkça ve yerleşim alanları 
genişledikçe Filistinliler 
biraz daha toprak kaybına 
uğramaktadırlar ki, özel-
likle bugün işgal altındaki 
Batı Şeria’nın başına gelen 
budur. Dışarıdan gelen 
yerleşimciler Filistinlilerin 
topraklarını işgal etmek-
le kalmayan İsrail, Filistin 
halkının zeytinliklerini, 
bağ-bahçelerini, evlerini ve 
mal varlıklarını gasp etmek-
tedir. 

4) Sorunun dördüncü ayağı Ku-
düs’ün statüsü meselesidir. 
İsrail, açık bir dille Kudüs’ü 
İsrail’in “ebedî başkenti” ilan 
etmekle, her üç din için kut-
sal olan bu tarihî şehri hiç 
kimse ile paylaşmaya niyetli 
olmadığını açıklamış bu-
lunmaktadır. Özellikle ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma ve Amerikan 
Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıma kararından vazgeçil-
mesi, İsrail’in de bunu kabul 
etmesi gerekmektedir.

5) Filistin sorununun beşinci 
ve belki de çözüm ihtimali 
neredeyse sıfır olan boyutu 
Mescid-i Aksa konusudur. 
Yahudiler, her ne pahası-
na olursa olsun Süleyman 
Mabedi’ni yeniden inşa etme 
kararındadırlar. Mabedin 
inşa edilebilmesi için Mes-
cid-i Aksa’nın yıkılması 
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gerekir. Ne dindar Yahudiler 
ne Siyonistler bu projeden 
taviz vermeyi düşünmekte-
dirler. Sadece uygun zaman 
beklenmektedir.

DÖNÜM NOKTASI: 1948
Bugünün Filistin Sorunu, 
1948’den günümüze kadar 
devam eden bir sorundur. Kalıcı 
ve adil bir barışın sağlanma-
sı konusunda yapılan bütün 
görüşmeler ve imzalanan barış 
antlaşmaları İsrail’in saldırgan 
ve yayılmacı politikaları sonu-
cunda hayata geçirilemedi.

1978’de Mısır ile İsrail arasında 
imzalanan Camp David Ant-
laşması sonrası ortaya çıkan 
iyimser hava da İsrail’in Filistin 
halkına ve Lübnan’a düzenlediği 
operasyonlar ve bunun sonucun-
da gerçekleşen kitlesel kıyımlar 
nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Filistin halkının temsilcisi olan 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 
1964’te Yaser Arafat öncülü-
ğünde Filistinli grupların top-
landığı bir siyasi ve askerî yapı 
olmuştu. Birleşmiş Milletler de 

1974’te 4,5 milyon Filistinlinin 
tek temsilcisi olarak Filistin 
Kurtuluş Örgütünü tanımıştı. 
İsrail’e karşı etkili mücadele 
yürüten bu örgüt, İsrail’in Batı 
Şeria ve Gazze’yi, son olarak da 
Lübnan’ın güneyini işgal etmesi 
üzerine güç kaybetti.

İNTİFADA
FKÖ merkezini, Cezayir’e 
taşımak zorunda kaldı. 1987’de 
başlayan İntifada (Ayaklanma) 
Hareketi, Filistinli çocukların 
taş ve sapanlarla başlattığı 
silahsız eylemlerdi. İsrail bu 
eylemlere karşı birçok insan 
hakkı ihlali gerçekleştirdi.

1988’de Filistin Ulusal Konse-
yi, bağımsızlık ilan etti. Filistin 
Devlet Başkanlığına da Yaser 
Arafat getirildi.

1991 Madrid Konferansı’nda 
taraflar arasında çok yönlü 
görüşmeler başladı. Burada 
İsrail’le; Ürdün, Suriye, Filistin 
ve Lübnan arasında ikili görüş-
meler yapılması kararlaştırıldı. 
1994’te İsrail ile Ürdün arasında 
barış sağlandı.

İZAK RABİN SUİKASTI
1993’te Oslo’da başlayan gizli 
görüşmelerde alınan karar 
çerçevesinde 1994’te VVashin-
gton’da Başbakan İzak Rabin 
ile Yaser Arafat arasında İlke-
ler Bildirgesi adı ile aşamalı 
bir barış antlaşması imzalandı. 
Anlaşmaya göre Nisan 1994’e 
kadar İsrail Gazze Şeridinden, 
1999’a kadar da Batı Şeria’dan 
çekilecekti. İlk aşama gerçek-
leşti gerçekleşmesine; ama 
Başbakan Rabin’in 1995’te 
fanatik bir İsrailli genç tarafın-
dan öldürülmesi barış sürecini 
baltaladı. İsrail’deki seçim-
lerde sertlik yanlısı Netanya-
hu’nun iktidara gelmesi sorun-
ları artırdı.

Rabin’in partisi olan İşçi Par-
tisi, Ehud Barak öncülüğünde 
seçimleri kazanınca görüşme-
ler tekrar başladı ama çatışma 
ve anlaşmazlıklar devam etti. 
2000 yılında iktidara gelen ırkçı 
Ariel Şaron yönetimi, provo-
katif eylemlerde bulununca 
İntifada yeniden başladı.

2004’te İsrail birlikleri Filistin 
Devlet Başkanı Yaser Arafat’ın 
idari binasını kuşattı. Arafat, 
dünyanın tepkisine rağmen 
uzun süre abluka altında tu-
tuldu.

2005’te Gazze’deki askerlerini 
çeken İsrail, 2008’de bu bölge-
de yeni bir operasyon başlattı. 
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Bu operasyonlarda çoğunluğu 
sivil bine yakın insan hayatını 
kaybetti.

ÖZET
-  Tarihçilere göre bölge tarihi 

olarak en eski M.Ö. 2000’li 
yıllara ulaşılabilmektedir. 
Bölgede bilinen ilk millet 
Araplardır.

-  Yahudilere göre Filistin 
bölgesi kendi kutsal top-
raklarıdır. Yani Hz. Musa’ya 
Tevrat’ta vaat edilen toprak-
lardır (Arz-ı Mevud).

-  Yahudiler M.Ö. 100’lü yıllar-
da Filistin’den sürüldüler ve 
dünyaya yayıldılar.

-  1901’de Osmanlı padişahı 
II. Abdülhamit’ten Filistin 
bölgesini satın almak istedi-
ler. Sultan Abdülhamit Han 
bölgeyi satmadı.

-  1914’te Yahudiler Filis-
tin’den bir miktar toprak 
alıp bölgeye yerleştiler.

-  II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
dünya Yahudilerinin büyük 
çoğunluğu Filistin’e göç etti. 

-  1948’de Yahudiler, Filis-
tinlileri bölgeden atmaya 
başladılar.

-  14 Mayıs 1948’de İsrail Dev-
leti kuruldu.

-  ABD ve Sovyetler Birliği 
İsrail’i devlet olarak tanıdı. 
Mısır, Ürdün, Suriye ve Lüb-
nan ise İsrail’e savaş açtı. 
Savaş 40 yıl sürdü.

-  1988’de Filistin Kurtuluş 
Örgütü (FKÖ) yerel direnişi 
yani intifadayı başlattı.

-  Filistin İslami Direniş 
Hareketi (HAMAS) İsrail ile 
sürekli mücadele etti.

-  2005’te İsrail Gazze’deki 
askerlerini çekti.

-  2008’de İsrail askerleri 
Gazze’de yeni bir operasyon 
başlattı. Saldırılarda çoğun-
luğu sivil bine yakın Filistinli 
hayatını kaybetti.

- 2017’nin Aralık ayında dün-
ya, sözde arabulucu Ameri-
ka’nın uluslararası hukuku 
çiğneyen bir karar almasıyla 
karıştı. ABD Başkanı Donald 
Trump Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanımakla 
kalmadı, Tel Aviv’de bulu-
nan Amerikan Büyükelçi-
liğini Kudüs’e taşıyacağını 
açıkladı.

-  14 Aralık 2017’de Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İİT Zirvesi’nde 
“Bağımsız Filistin talebin-
den asla vazgeçmeyeceğiz. 
İsrail terör ve işgal dev-
letidir. Kudüs bizim kır-
mızı çizgimizdir. Kudüs’ü 
Filistin’in başkenti olarak 
tanıyalım” çağrısı yaptı. Zir-
venin sonuç bildirgesinde 
de “Doğu Kudüs Filistin’in 
başkentidir. Dünya Filistin 
devletini tanısın.” vurgusu 
yapıldı.
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ANADOLU MEYDANI’NDA 
BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ
Türkiye’nin en büyük sivil top-

lum kuruluşları, Ankara’daki 
Anadolu Meydanı’nda “Kudüs’e 
Özgürlük, İnsanlığa Barış” 
sloganıyla tüm dünyaya “Özgür 
Kudüs” mesajı verdi. Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
Genel Başkan Yardımcılarımız 
Medeni Sevinç, Gürkan Alper ve 
Recayi Karslı; çok sayıda ilden 
Ankara’ya gelen il ve şube baş-
kanlarımız ve yönetim kurulu 
üyelerimizle birlikte Bem-Bir-
Sen Genel Merkezinden mitin-
gin yapıldığı Anadolu Meydanına 
kadar tekbir getirerek yürüdü-
ler.

Meydanda toplanan Me-
mur-Sen, Hak-İş, İHH, AGD, 
Cihannüma, ÖNDER gibi sivil 

toplum kuruluşlarının yanı sıra 
yüzün üstünde STK temsilcisi 
ve üyesi, on binlerce vatandaş, 
ABD’nin kararını tanınmadık-
larını, başkenti Kudüs olan 
özgür Filistin Devleti’ni tanı-
dıklarını deklare etti. Mitingde 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Filistin’de gözleri bağlı 
şekilde gözaltına alınan Cü-
neydi’nin amcası Reşat el-Cu-
neydi’nin yanı sıra STK’ların 
temsilcileri konuşmalar yaptı. 
Video konferans yoluyla mitinge 
bağlanan Hamas lideri İsmail 
Haniyye, on binlere çağrıda 
bulundu. Kur’an tilavetiyle baş-
layan miting, sinevizyon göste-
rimi ve Grup Yürüyüş’ün “Özgür 
Kudüs” konseriyle devam etti.

ALİ YALÇIN: SİYONİSTLER  
DİZ ÇÖKECEKLER
Mitingde konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Elleri 
kanlı, cüzdanları dolu Siyonist-
ler sanıyorlar ki silahla, olmadı 
parayla Arz-ı Mevud’u gerçek-
leştireceklerini zannediyorlar, 
yanılıyorlar. Selahaddin yürekli 
Abdurrahmanların intifadası 
karşısında yenilecekler ve diz 
çökecekler. Ömrünü Kudüs’e, 
Filistin’e, Aksa’ya adanmış 
Ayşelerin onuru karşısında 
kaybedecekler. Ortadoğu’dan, 

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.

Ali Yalçın

Bem-Bir-Sen Genel Merkezi
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Makam-ı Miraç’tan, Mevki-i İs-
ra’dan, Kudsi Şerif’ten defolup 
gidecekler. Türkiye’nin başkenti 
Ankara’dan, Filistin’in başkenti 
Kudüs’e antiemperyalist, anti-
siyonist selamlarımızı yolluyo-
ruz. Memleketimin “Mescid-i 
Aksa’ya hasret Kudüs yürekli 
insanları, Filistin davasının Se-
lahaddin duruşlu ihvanları, bizi 
bunaltan bu karanlık şafağın 
müjdecisidir inşallah” dedi.

Şair Abdurrahim Karakoç’un 
“Gergin uykulardan, kör ge-
celerden bir sabah gelecek 
kardan aydınlık. Adaletin, 
barışın, huzur ve refahın hâkim 
olduğu yeni bir dünyanın doğuş 
sancıları çekiliyor” dizeleri-
ni paylaşan Yalçın, “İnsanlık, 
emperyalist zulüm düzeninin 
yıkılışının final sahnesine ha-
zırlanıyor. Yıkılışı engellemek, 
final sahnesini erteletmek için 
çırpınan zavallılar var. Korku-
yorlar, telaşlanıyorlar. Yenilgiyi 
geciktirmek için kaosa, krize, 
çatışmaya ve yenidünya sa-
vaşlarına zemin hazırlıyorlar. 
Bunlar, “Dünya 5’ten büyüktür” 
sözünü duyunca cinnet getiren-
ler. Bunlar, “barış” denilince 
aklını yitiren, “adalet” denilince 
sinir krizi geçiren sömürgenler. 
Suriye’de tezgâhları yıkılıp, Or-
tadoğu’daki çarkları bozulunca 
dediler ki; “Kudüs’ün işgalinin 
altında imza atıp kutsallarına 
saldıralım. Bıçağı kemiklerine 
dayayalım.” Sandılar ki Müs-
lümanlar inzivada. Söz söyle-
mezler, bir araya gelemezler. 
Ama işte görüyorlar ki sadece 
ümmet değil bütün insanlık 
ayakta. Bu sefer sadece Filistin 
değil, bütün yerküre intifadada. 
Bir imzayla Kudüs’ün tapusunu 
İsrail’e verebileceğine inanan 
bu ahmaklara sadece hadi ora-
dan diyorum” dedi.

Kudüs’ü Şerif’ten peygamber-
lerin izini Mirac’ın ve İsra’nın 
nurunu, Hz. Ömer’in imzasını, 
Selahaddin’in mührünü sil-
melerine izin vermeyecekle-
rini kaydeden Yalçın, “Hadsiz 
Trump. Yüz yıllık planın son 
hamlesi olan o imzayı ken-
di elleriyle silecek, paçavra 
konumundaki kararını da geri 
çekecek. Habis Netanyahu 
Siyonizm’in çöküş, terörist 
İsrail’in yıkılış vaktinin geldiğini 

“Şeyh Ahmet Yasin’in ema-
netini taşıyan güzel insanlar, 
Kılıçarslan’ın, Selahadin Ey-
yübi’nin cesaretiyle yol alan-
lar; şimdi Filistin’in işgalini, 
işgalcilerin kirli kimliklerini, 
vahşi zalimliklerini, örtmek 
için “Kudüs, İsrail’in başkenti” 
zırvasına sarılıyorlar. Burada, 
Anadolu Meydanı’nda özellikle 
altını çiziyorum, biz Trump’ın 
imzasını taşıyan o paçavrayı 

iliklerine kadar hissedecek. 
Ne ABD’nin ne de İsrail’in 
Filistin’e, Kudüs’e dair söz 
söyleme, karar alma hakları 
yok. Hiçbir zaman da olma-
yacak. Algı operasyonlarıyla 
karartmak istedikleri hakikat 
apaçık ortadadır. İsrail işgalci 
ve teröristtir. Kudüs bağımsız 
Filistin Devleti’nin başkentidir. 
Kudüs’ün batısı da doğusu da 
Filistin Devleti’nindir. Kudüs 
yönlere bölünemez. Kudüs’ün 
ne bir parçası ne bütünü İsrail’e 
terk edilemez, edilmeyecek” 
ifadelerini kullandı.

Sözleri zaman zaman slogan-
larla bölünen Yalçın, katılımcı-
lara şöyle seslendi:

tereddütsüz reddediyor ve yok 
sayıyoruz. Biz, İsrail’in Filistin 
Devleti’nin egemenlik sahasın-
da gecekondu bir kaçak dev-
let olarak kurulmasına karşı 
çıkıyor, İsrail devleti diye bir 
devletin varlığını da reddediyor 
ve yok sayıyoruz.”

“KUDÜS’ÜN SAHİBİ DE   
VARİSİ DE BELLİDİR”
Yalçın, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

“Kudüs’ü 9 Aralık 1917’de tam 
bir asır önce Anglo-Yahudi-
ler Balfour’la bizden çaldılar. 
1947’den bugüne de vahşetle, 
zulümle, yerleşim politikalarıy-
la parça parça işgale odaklan-

Anadolu Meydanı
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dılar. Onların unutmak istediği 
tarihi buradan bir daha hatır-
latalım, biz 1516’dan bugüne 
Osmanlı olarak Kudüslüyüz. 
1187’de Eyyubi, 1073’de Sel-
çuklu namıyla Kudüslüyüz. 
638’den beri Ashab-ı Kiram 
ile 2 bin yıldır, Hz. İsa ile 3 
bin yıldan fazla süredir de Hz. 
Musa ve Hz. Davud ile ve de 
atamız İbrahim ile Kudüslüyüz 
biz. Tam da bu yüzden “Kudüs 
insanlığındır, Kudüs İslam’ın-
dır” diyoruz. Kudüs’ün akıbeti 
ve zilyedi Trump’ın imzasıyla 
veya diplomasi masasıyla da 
belirlenemez. İsrail, bir dev-
letin değil işgalci gasıp terör 
örgütünün adıdır. Kudüs’ün 
sahibi de varisi de bellidir. 
Kudüs’ün maliki de zilyedi de 
bellidir. Filistin topraklarında 
egemenlik hakkı olan devlet de 
bellidir. Filistin’in egemeni Fi-
listin Devleti’dir. Terörist İsrail, 
o toprakların işgalci illetidir. 
Kudüs, ümmet ve insanlık için 
kutsal emanet, değer biçile-
mez kıymettir. İsrail denen 
Siyonist çete için Kudüs’e el 
uzatmanın sonu, yok oluşu 
yaşayacağı kıyamettir.”

“ABD VE NATO’NUN ÜSLERİ 
KAPATILMALIDIR”
Kudüs’ü yalnız bırakmanın ve 
Filistin davasını sahipsiz koy-
manın ihanet olacağını belirten 
Yalçın, Mescid-i Aksa’yı siyonist 
postalların kirletmesine seyirci 
kalmanın felaketi talep etmek 
olacağını kaydetti. Yalçın, “Tam 
da bu nedenle bu meydandan 
İslam ülkelerine çağrımızı 
tekrarlıyoruz, İİT toplantısında 
alınan kararların gereği yapıl-
malı, Kudüs Filistin’in başkenti 
olarak tanınmalıdır. Filistin 
büyükelçilikleri Kudüs’e taşın-
malıdır. ABD’nin çözüm ortaklı-
ğı fiilen ortadan kaldırılmalıdır. 
İsrail ile olan bütün askeri 
anlaşmalar iptal edilmelidir. 
İsrail ile diplomatik ve ekono-
mik ilişkiler kesilmelidir. ABD 
ve NATO’nun üsleri kapatılma-
lıdır. ABD’nin aldığı kararın BM 
tarafından geçersizliğinin tescil 
edilmesi için gerekli meka-
nizmalar zorlanmalıdır. ABD 
duysun, İsrail anlasın, Kudüs 
özgür olana kadar susmaya-
cağız. Kudüs Siyonist işgalden 
kurtulana kadar rahat durma-

yacağız. Kudüs özgür olana 
kadar, Mescid-i Aksa yeniden 
İslam’la kucaklaşana kadar 
susmayacağız, durmayacağız. 
İnsanlığın ve ümmetin kalbi, 
İslam’ın ilk kıblesi olan Kudüs 
onurumuz, ortak davamızdır. 
Kudüs, dayanma noktamızın 
son sınırıdır. Kudüs’ten sonrası 
ancak öfkedir, direniştir, intifa-
dadır. Ümmetin her bir çocuğu 
“Allah’ın evi esaret altındayken, 
Selahaddin nasıl kendi evinde 
yatar?” diyen birer Selahad-
din’dir artık. Ey zulüm, bugün 
senin için korku günüdür. Bu-
radan bütün zalimlere haykırı-
yoruz, Filistinlilere cehennem 
olan bir Kudüs, Siyonizm’e 
cennet olmayacaktır. Mescid-i 
Aksa’nın selamına “Aleyküm 
selam” demek için alanları dol-
duracağız” diye konuştu.

MAHMUT ARSLAN: KAVGA 
ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN KAVGASIDIR
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut 
Arslan da ABD’nin Kudüs’ü 
“İsrail’in başkenti” ilan etme 
kararını tanımadıklarını belirte-
rek, şöyle konuştu:

“Okyanus ötesi ne söylerse söy-
lesin, Trump’un Amerika’sı ne 
derse desin, hangi kararı alırsa 
alsın biz Kudüs kararını tanımı-
yoruz, tanımayacağız, bu kara-
rın hiçbir hükmü yoktur çünkü 
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Kudüs bizim kadim şehrimizdir. 
Ezeli ve ebedi başkentimizdir. 
Çünkü Kudüs için baş veririz, 
başkentimizi çiğnetmeyiz. Ku-
düs’ün kutsiyeti ve tarihi statü-
sü asla değiştirilemez, o statü 
kadim medeniyetimizin ruhu ve 
kadim merkezi olmasıdır.”

“Mescid-i Haram neyse, Mes-
cid-i Nebevi neyse Mescid-i 
Aksa da odur.” ifadelerini 
kullanan Arslan, Kudüs’ün ve 
Mescid-i Aksa’nın kendilerine 
emanet olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın gele-
cek yüzyılı şekillendirmek için 
bilinçli bir karar aldığını söyle-
yen Arslan, “Kavga önümüzdeki 
yüzyılın kavgasıdır. Kendimizi 
önümüzdeki yüzyılın mücadele-
sine hazırlamalıyız.” dedi.

dışıdır. Bunun son örneği 
yeğenim Cüneydi’nin gözaltına 
alınması olayıdır. Fotoğraflar-
da gördüğünüz gibi onlarca 
İsrail askeri, Cüneydi’yi gözal-
tına almış ve insanların gözü 
önünde darp etmiştir. Sizlere 
yeğenimin mesajını da ilete-
ceğim: ‘Beni kurtarın ki. Beni 
kurtarın ki, mazlum annemin 
kucağına ulaşayım. Annemin 
masum kucağında ısınayım’” 
diye konuştu.

YILDIRIM: GEREKİRSE BİR KEZ 
DAHA MAVİ MARMARA’YI YOLA 
ÇIKARIRIZ
İHH Genel Başkanı Bülent 
Yıldırım da yaptığı konuşmada 
İsrail’e seslendi. Yıldırım “İsrail 
bu sesleri duyuyor. Bir gün sıra 
gelecek Kudüs’e akacağız. 
İsrail korkaktır, ahlaksızdır. 
Mavi Marmara’da en gelişmiş 
silahlarınızla geldiniz ve dayak 
yediniz. Eğer Kudüs’e Mescid-i 
Aksa’ya saldırmaya devam 
ederseniz, ateş olur üzerini-
ze yağarız. Amerika ve İsrail 
zannediyor ki biz meydanlara 
çıkacağız birbirimizin gazını 

alacağız, konuşmalarını yapa-
cağız ve sonra mesele soğuya-
cak biz unutacağız. Yanıldınız. 
Kabul etmiyoruz. Biz iman ettik 
ki Kudüs’ün etrafında cihad 
devam edecek. Biz de gere-
kirse mücahid olarak oralara 
kadar geleceğiz. Gerekirse bir 
kez daha Mavi Marmara’da 
olduğu gibi yola çıkacağız. Hava 
yoluyla kara yoluyla gerekirse 
yürüyerek gideceğiz” şeklinde 
konuştu.

Yıldırım, eylemlerin ve protes-
toların çok önemli olduğunu 
ve İsrail’e bir mesaj verdikle-
rini ancak bazı yaptırımların 
da uygulanması gerektiğini 

CÜNEYDİ: SİYONİST İSRAİL 
FİLİSTİN’DEKİ ZULMÜNÜ 
SÜRDÜRÜYOR
Programda konuşan Cüney-
di’nin amcası Reşat El Cüneydi 
de, “Geçmişte ve bugünde 
Filistin davasına sahip çıkan 
Türkiyeli kardeşlerimi selamlı-
yorum. Siyonist işgal ordusu ve 
onun yerleşimci uşakları, gün 
geçtikçe Filistin’de çoluk çocuk 
demeden vahşi muameleleri-
ne devam etmektedir. İsrail’in 
Filistin’deki tutumu hukuk Büllent Yıldırım

Reşat El Cüneydi

Anadolu Meydanı



16 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

GÜNCEL

ifade etti. Yıldırım, “İsrail’in 
canını yakacak birkaç öneri 
sunmamız lazım. Öncelikle 
İsrail ile yapılan mukavemet 
anlaşmaları iptal edilmelidir. 
Hiçbir Türk vatandaşı İsrail’in 
emellerine alet edilmesine 
göz yumamayız. Bunun için bir 
imza kampanyası başlatıyoruz. 
Türkiye’de elini kolunu geze 
geze dolaşan Mossad ajanları 
takip edilmeli ve gereği yapıl-
malıdır. Ellerinde silahlarla 
ülkemizde dolaşıyorlar” diye 
konuştu.

Yıldırım, “Kudüs’te özgürce 
namaz kılmak isteyenler hazır 
olsunlar. O günler için hep be-
raber ayakta dimdik duracağız” 
diyerek sözlerini noktaladı.

açıklamalarından, beyanat 
vermeden, demeç vermeden 
kimse rahatsız olmuyor. Biz 
İslam ülkelerinden, hükümet-
lerden, yönetimlerden, saçma 
sapan kınamalar, saçma sapan 
lanetlemeler beklemiyoruz. 
Yıkın dünyayı Amerika’nın 
başına. Yıkın dünyayı İsrail’in 
başına. Cesur olun” ifadelerini 
kullandı.

Turhan şöyle konuştu: “Ame-
rika kandır, gözyaşıdır, katli-
amdır, soykırımdır. Amerika 
emperyalizmdir, vahşi kapitaliz-
dir, yağmadır, talandır. Amerika 
atom bombasıdır, nükleer baş-
lıklı füzedir, kimyasal silahtır, 
biyolojik silahtır.  Amerika 
düzmece 11 Eylül saldırılarıdır, 
Afganistan’ın, Irak’ın işgalidir.  
Amerika Libya’nın vurulmasıdır, 
Suriye’nin karıştırılmasıdır, Su-
dan’ın bölünmesidir, Yemen’de 
iç savaştır. Amerika küresel bir 
terörizmin müsebbibidir. Bunu 
bilmezden gelmenin, görmez-
den gelmenin, duymazdan 
gelmenin kimseye bir faydası 
olmayacaktır.”

AKÇA: KUDÜS’Ü KORUMAK İMAN 
MESELESİDİR
Cihannüma Genel Başkan Vekili 
Ahmet Akça ise, “Türkiye’nin 4 
bir yanından gelerek Anadolu 
Meydanı’nı dolduran ve yüreği 

Kudüs dolu olan kardeşlerimizi 
Cihannüma Derneği adına se-
lamlıyorum. Kudüs İsrail’e asla 
yar olmayacaktır. Siz varsanız, 
Kudüs asla mahzun olmaya-
caktır. Kudüs, siz oldukça esir 
olmayacaktır. Kudüs bizim 
için Medine’dir, İstanbul’dur, 
Ankara’dır. Kudüs, bizim için 
Selahaddin’in mirasıdır. Ku-
düs’ü korumak imkân değil, 
iman meselesidir” ifadelerini 
kullandı.

TURHAN: AMERİKA KANDIR, 
GÖZYAŞIDIR, KATLİAMDIR, 
SOYKIRIMDIR
“Yüreğinde Kudüs, yüreğin-
de Mescid-i Aksa, yüreğinde 
Filistin olanlara selam olsun” 
diyen AGD Genel Başkanı Salih 
Turhan, “Bu medyandaki her-
kes biliyor ki İsrail, Amerika, 
emperyalizm kınamadan ra-
hatsız olmuyor. Bu medyandaki 
herkes biliyor ki İsrail, Ameri-
ka, emperyalizm lanetlemeden 
rahatsız olmuyor. Bu medyan-
daki herkes biliyor ki İsrail, 
Amerika, emperyalizm basın 

BEKİROĞLU: KUDÜS DİRENİŞİNE 
SELAM OLSUN
ÖNDER İmam Hatipliler Der-
neği Genel Başkanı Halit 
Bekiroğlu, Türkiye’nin başkenti 
Ankara’dan, Filistin’in başkenti 
Kudüs’e selam olsun.  Filistin 
için, Kudüs için meydanlara 
çıkan kardeşlerimize selam 
olsun. Avrupa’da, Batı’da, En-
donezya’da, bugün yine mey-
danlarda olan kardeşlerimize 
selam olsun, Kudüs direnişine 
selam olsun. Bugün, kendimiz 
için, canımız için, Kudüs için 
buradayız. Bazı olumsuzluklar 
yaşıyoruz doğrudur, zaman 
zaman karamsarlıklara dü-
şüyoruz doğrudur. Ama şuna 
inanalım ve bilelim ki, ümmetin 
bu yürüyüşü, Allah’ın izniyle 
Kudüs’ü özgürlüğüne kavuştu-
racaktır” dedi.

Salih Turhan

Ahmet Akça

Halit Bekiroğlu
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LEVENT USLU: ARZ-I MEVUD HAYALİNİZ 
YOK OLUŞ NEDENİNİZ OLACAK

Yurt genelinde ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanımasına yönelik pro-
testolar sürerken İstanbul’daki 
Fatih Camii ile Beyazıt Camii’ne 
yüz binlerce vatandaş akın etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanımasına tepki gös-
teren sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlar, Fatih Camii ile 
Beyazıt Camii’nde kılınan Cuma 
namazdan sonra yürüyerek Fa-
tih Saraçhane Parkı’na geçti.

Kudüs sevdalıları, “Katil İsrail, 
iş birlikçi ABD”, “Kudüs bizim-
dir, bizim kalacak”, “Kudüs’e 
selam, direnişe devam” şeklin-
de sloganlar atıp tekbir getirdi.

Türk ve Filistin bayrakları 
taşıyan grup, “Kudüs Müslü-
manların onurudur”, “Kudüs 
Müslümanların şerefidir”, “Ku-
düs Müslümanların istiklal ve 
istikbalidir” yazılı dövizler taşıdı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
USLU’DAN ÇAĞRI
Sayıları yüz binleri bulan 
Kudüs sevdalısı Müslümanla-
ra, “İslam’ın hizmetkârı aziz 
milletimiz! Miraç peygamberi 
Aleyhisselatü vesselamın ahir 
zaman ümmeti! İmanları uğru-
na zulme, katliama, soykırıma 
maruz kalan korkusuz yiğitler!” 
hitabıyla seslenen Genel Baş-
kan Yardımcımız Levent Uslu, 
barış dini İslam’ın gür sedasını 
hür iradelerden uzak tutmak 
isteyenlerin yeni bir entrikasıyla 
karşı karşıya olduğumuzu belir-

terek şunları söyledi:

“Emperyalizmin baronları, Si-
yonizm’in  şaronlarına başkent 
arıyor. İlk kıblemize, Müslü-
manların izzeti haremine, Ku-
düs’ümüze göz dikmiş sömür-
geci katiller sabrımızı sınıyor, 
ateşle oynuyorlar. Yüzyıldır 
parça parça ettikleri Müslüman 
coğrafyaların kanını emen vam-
pirler, bu kez kalbimizi sökme-
ye yelteniyorlar. Anladık ki bu 
vahşet medeniyetinin temsilci-
leri hiç durmayacak. Biz barış 
dedikçe onlar savaş açacak. Biz 
mazlum dedikçe onlar zalim-
leşecek. Biz merhamet ettikçe 
onlar ihanet edecek. Afrika’da, 
Asya’da, Ortadoğu’da yetim 
bırakmadık. Ocak bırakmayan 
katiller sürüsü, yeryüzünde tek 
bir Müslüman kalmayıncaya 
dek şeytanlıklarını sürdürecek, 
vahşetini pekiştirecek. 
Hira’nın çocukla-
rı elini uzattıkça 
Olympos’un ço-
cuklarının ısırıkla-
rına maruz kalmaya 
devam edecek. 

Kardeşlerim! Biz merhamet 
peygamberinin ümmetiyiz. Hiç-
bir kin, hiçbir zulüm bizi insan-
lık adına Rabbimizin hidayetini 
dilemekten alıkoyamaz. Hiçbir 
kötülük ve ihanet bu ümmeti 
merhametinden yoksun bıra-
kamayacak. Çevirdikleri hiç-
bir entrikayla Müslümanları 
kendilerine benzetemeyecekler.  
Biliyoruz ki bu karar, Trump 
efendinin kararı değildir. Ve 
yine biliyoruz ki bu cesareti 
kendilerinden değil, ümmetin 
içindeki devşirmelerinden, özü-
ne yabancılaştırılmış, inancın-
dan uzaklaştırılmış, celladına 
hayran muhterislerden alıyor-
lar. Biz inanırız ki; Rabbimiz 
şerleri hayra tebdil edendir. 
Trump’ın efendileri Kudüs’ü 
gasp etmeyi hayal ederken, 
Rabbimiz ümmetin vahdetini, 
dirilişini murat etmiş olabi-
lir. Siyonist aklın Arz-ı Mevud 
sabırsızlığı, ümmetin uyanışına, 
dirlik ve birliğine vesile olabilir. 
Elbette duamız ve temennimiz 
de budur.”

Müslümanlığın etnik ve mez-
hebi aidiyetlerin üzerinde bir 
kimlik olduğunu hatırlatan Ge-
nel Başkan Yardımcımız Uslu, 
“Bugün Rabbimizin ‘Hep birlik-
te Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, 

parçalanıp bölünmeyin. 
Allah’ın size olan 

nimetini hatırlayın!’ 
hitabını bir kez daha 
anlama, kavrama 
ve uygulama mec-
buriyetindeyiz. 
Etnik ve mezhe-
bi aidiyetlerimizi 
en üst kimli-

ğimiz olan Müs-
lümanlığın üstünde 
tuttuğumuz sürece 
küresel hegemon-
yanın kuklası ve 

Levent Uslu / İstanbul Fatih Camii

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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kölesi olmaya devam edeceğiz. 
Dimağlarımıza saldıkları korku 
duvarlarını yıkmadıkça, birbi-
rimize sarılıp dayanmadıkça 
ümmetin gözyaşı dinmeyecek-
tir. İmanımız var olduğu sürece 
imkânımız da olacaktır. Sömürü 
ve vahşet medeniyetinin zul-
mü insanlığın kaldıramayacağı 
boyutlara çoktan ulaşmıştır. 
Ümmet artık buğz etme zayıflı-
ğından çıkmalı, diliyle başlattığı 
imar ameliyesini, eliyle inşa 
safhasına geçirmelidir. Ümme-
tin fertleri, şeytani aklın plan-
larını doğru okumalı, kendisine 
kurulan tuzakları fark etmesini 
artık bilmelidir. Müslümanlar 
yeniden feraset sahibi olmalı, 
Kur’an’ın ve sünnetin ışığında 
yeniden insanlığın kurtuluşuna 
vesile olmalıdır.” dedi.

Levent Uslu sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

“Uzun soluklu ve ağır sabır ge-
rektiren bir sürece hazır olalım. 
Ümmetin birliği küfür ve zulmün 
korkusunu artıracaktır. Hiçbir 
dünyevi çıkar ve menfaat, ahiret 
yurdunu kaybetmemizin bedeli 
olamaz. Siyonizm’in entrikası 
artık Müslümanların tefrikası 
olmamalıdır. Bir olan Allah’a 
iman eden herkes, Müslüman-
lık temelinde bir olmalı, kardeş 

olmalı ve dik durmalıdır. Kudüs, 
sadece orada yaşayan Müslü-
manların değil, 1 milyarı aşan 
İslam âleminin de onur ve na-
musudur. Akılla, ilimle, irfanla, 
hikmetle, siyaset ve cesaretle 
kutsal emanete sahip çıkmalı, 
Müslümanların onurunu bir 
avuç maddeperest baronun 
hayallerine kurban etmemeliyiz. 
ABD’deki Siyonist lobinin provo-
kasyonları ve azgınlıkları, eninde 
sonunda kendi sonlarını hazır-
layacaktır. Trump ve şürekâsını 
Türkiye’den, ümmetin derdiyle 
her gün dertlenen Anadolu’dan 
bir kez daha uyaralım; gittiğiniz 
yol, yol değildir. Siyonist muhte-
rislerin Kudüs’ü başkent yapma 
hayalleri, Arz-ı Mevud hayalle-
ri, yok oluş gerçekleri olacak. 
Üstünüze çektiğiniz bu kadar kin 
ve nefret, gün gelir sizi bir kaşık 
suda boğabilir. Ortaçağ dere-
beylerinin zulmünden kaçarak 
Müslüman Osmanlıya sığınan 
Yahudilerin samimi olan torun-
larına da seslenmek isteriz; zor 
zamanda duldasına saklandığı-
nız yerleri yakarsanız, bir daha 
sığınacak yer bulamayabilirsiniz.  

Dünya barışına, bütün ülkelerin 
istikrar ve huzuruna doğrudan 
etki edecek ABD’nin bu kararı-
na uluslararası toplum derhal 
tepki vermeli, dünyayı bir ateş 

çemberine çevirebilecek bu 
girişim derhal durdurulmalıdır. 
ABD’nin bu akıl ve hukuk dışı 
kararına karşı en başta İslam 
ülkeleri karşılık vermeli, Siyo-
nist yönlendirmeyle alınan bu 
kararın ABD’ye ne bedel öde-
teceği çok iyi izah edilmelidir. 
Ümmetin onuru ve haysiyeti 
söz konusuyken, siyasi ve ticari 
dengeleri gözeten her yakla-
şım, bütün ümmetin vicdanında 
peşinen mahkûm olacaktır. 
ABD’nin hukuk dışı kararına 
karşı İslam İşbirliği Teşkila-
tı’nın alacağı karar, Kudüs’ün 
kaderini belirleyeceği gibi 
bütün ümmetin kaderini de 
belirleyecektir. Müslüman ülke 
liderleri bütün ihtilaflarını bir 
kenara bırakarak, İslam’a ve 
Müslümanlara yönelen bu yakın 
tehlikeye karşı cesur bir tavır 
sergilemeli, onurlu bir duruş 
ortaya koymalıdır. Müslümanla-
rın beklentisi ve arzusu budur. 
Kudüs İslam’ındır ve İslam’ın 
kalacaktır. Rabbim Kudüs’ü ko-
rusun, Müslümanların onurunu 
çiğnetmesin. Amin!”

Fatih Camii’ndeki Cuma nama-
zı sonrası düzenlenen Kudüs 
Cuma’sı Mitingine İstanbul’daki 
teşkilatlarımızın başkan ve 
yöneticileri ile üyelerimiz de 
katıldı.

Fatih Camii/İstanbul
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Yüz binlerce Kudüs sevdalısı-
nın bir araya geldiği İstanbul 

Yenikapı’daki “Kudüs İslam’ın-
dır” mitingine Genel Başkan 
Yardımcımız Levent Uslu baş-
kanlığında başta İstanbul teş-
kilatlarımız olmak üzere ülke 
genelinden birçok teşkilatımız; 
yönetimi, iş yeri temsilcileri ve 
üyeleri ile birlikte katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ola-
rak tanımasına karşı tepki gös-
teren yüz binlerce Müslüman, 
İstanbul Yenikapı’da buluştu.

yen Yalçın, “ABD dünyayı yeni bir 
savaşın ve kaosun içine sürük-
lemeye çalışıyor. ABD-İsrail ya-
pımı bu kirli strateji ya Kudüs’ün 
direniş hatlarına çarpıp çökecek, 
ya da bütün dünyayı esir alacak-
tır!” şeklinde konuştu.

Yalçın sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Hz. Ömer’in, Sultan 
Selahaddin’in, Nureddin Zengi, 
Gümüş Tegin, Birinci Kılıçars-
lan, Abdulhamid, Şeyh Ahmet 
Yasin’in, Rantisi’nin, Erbakan’ın 
takipçileri olarak Kudüs’e layık 
öğrenciler olacağız. ABD’nin 
alçakça adımı; ümmetin ayağa 
kalkmış öfkesi için bir korku 
değil, bilenme sebebidir.”

KUDÜS BİR DAVADIR
Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu mitingde 

yaptığı konuşmada, “Dünyaya 
6 yüzyıl hükmetmiş ecdadın 
torunları sizlere selam olsun. 
Herkes Amerika ne der derken 
bana ne Amerika’dan diyen 
Necmettin Erbakan’ın talebe-
leri sizlere selam olsun. Sizden 
aldığım güç ile diyorum ki Kudüs 
İslam’ındır ve İslam’ın kalacak-
tır. Sevgili kardeşlerim bugün 
Kudüs sadece bir mekân veya 
toprak değildir. Kudüs bir dava-
dır. Kudüs karanlıktan aydınlığa 
çıkışın timsalidir. Bugün sade-
ce Kudüs için burada değiliz. 
Gazze için, Ramallah için, El 
Halil için ve hepsinden önemlisi 
başkenti Kudüs olan Filistin için 
buradayız. Hakkı hâkim tutanlar 
Kudüs’ü ellerinde bulundurduğu 
dönemde orada huzur ve adalet 
vardı. Müslümanlar, Hıristi-
yanlar ve Yahudiler bir arada 
barış içinde yaşıyorlardı. Fakat 
Haçlı orduları Kudüs’ü işgal 
ettiğinde 100 bin insanı katletti. 
Daha sonra Selahaddin Eyyübi 
Kudüs’ü tekrar fethettiğinde siz 
zamanında 100 bin Müslüman’ı 
katletmiştiniz ben de şimdi 200 
bin Hıristiyan’ı katledeceğim 
demedi. Gayrimüslimlere orada 
eman verdi, şehirde adaleti tesis 
etti. Şimdi Kudüs yine işgal atın-
da” ifadelerini kullandı.

YÜZ BİNLER YENİKAPI’DA BULUŞTU

KUDÜS İSLAM’INDIR
“Kudüs İslam’ındır” mitinginde 
konuşan Memur-Sen Genel 
Başkanı Ali Yalçın, “Filistin 
topraklarında Filistin değil, bir 
Siyonizm ve emperyalizm soru-
nu var” dedi.

Bem-Bir-Sen, Memur-Sen, Sa-
adet Partisi, Hak-İş, İHH İnsani 
Yardım Vakfı, Deniz Feneri Der-
neği, ASKON, MÜSİAD, TÜGVA, 
TÜRGEV, ÖNDER başta olmak 
üzere birçok sivil toplum kuru-
luşunun destek verdiği mitingde 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın halka hitap etti.

“Filistin’e cehennem etmeye 
çalıştığınız Kudüs, unutmayın ki; 
İsrail’e cennet olmayacaktır!” di-

Ali Yalçın
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Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası 

(Bem-Bir-Sen) Genel Başkan 
Yardımcımız Medeni Sevinç, 
ABD Büyükelçiliği önünde dü-
zenlenen Özgür Kudüs Eyle-
mi’ne katıldı.

Ankara 1 No.lu Şube Başka-
nımız Bayram Elik, Ankara 3 
No.lu Şube Başkanımız Hanefi 
Sinan ve şubelerimizin yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte ABD 
Büyükelçiliği önüne gelen Ge-
nel Başkan Yardımcımız Medeni 
Sevinç, Özgür Kudüs Eylemi’ne 
destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanıma” ve “Ame-
rikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e 
taşınmasına” yönelik kararının 
telin edildiği mitingde konuşan 
Memur-Sen Ankara İl Temsil-
cisi Mustafa Kır, “ABD-İsrail 
ortak yapımı bu kirli strateji, 
şiddet ve krizlerle kavrulan bü-
tün insanlık için eğer engellen-
mezse daha da büyük sorunla-

rın kapısını aralayacaktır. Tam 
da bu yüzden dünyanın bütün 
iyi insanları barışı geliştirme 
ve barış adası Kudüs’ü koruma 
noktasında çağrımızın muha-
tabıdır. Kudüs savaşın değil, 
barışın şehridir” diye konuştu.

MUSTAFA KIR: KUDÜS ORTAK KADER 
VE BİRLİKTE YAŞAMAK DEMEKTİR
Memur-Sen İl Temsilcisi Mus-
tafa Kır, “İnsanlık tarihinin en 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ MEDENİ SEVİNÇ, 
ÖZGÜR KUDÜS EYLEMİNE KATILDI

kanlı, en şedit dönemlerinin 
yaşandığı bir zaman dilimin-
deyiz” dedi ve ekledi:  “Şiddeti 
daha da derinleştirerek kanlı 
iktidarlarını sürdürmek isteyen 
bir zihniyet, Kudüs üzerinden 
yeni bir hamle yapmaya hazır-
lanıyor. Bunu gören tarihsel 
gerekçelerini bilen ve dünyanın 
bu devrine itiraz eden vicdan 
sahiplerinin sesi olarak ihtarda 
bulunmak üzere burada toplan-
dık. Kudüs’ü işgal eden İsrail’e, 
İsrail’e destek veren ABD ve 
bütün bunlara sessiz kalanlar 
ile birlikte insanlığa dönük bu 
ihtarın nedeni de hedefi de 
bellidir. Kudüs insanlığın ortak 
mirası, özgürlük Kudüs’ün 
haklı iradesini yansıtmak için 
buradayız. “ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma” 
ve “Amerikan Büyükelçiliğinin 
Kudüs’e taşınmasına” yönelik 
söyleminin fiiliyata geçirmeyi 
amaçlayan ABD ve Başkanı 
Trump ihtarımızın öncelikli 

Medeni Sevinç TRT Kurdi Röportajı

ABD Büyükelçiliği/Ankara
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muhataplarıdır. ABD’nin bu 
hamlesi, insanlık için manevi ve 
tarihi kıymete sahip, bu yönüyle 
de dünyanın barış adası olmuş 
Kudüs’ü savaş gerekçesine 
dönüştürmek amacı taşımak-
tadır. Bu yolla, diplomatik ve 
ekonomik zeminde devam eden 
örtülü üçüncü dünya savaşının 
ateşli bölümünün İslam coğraf-
yası üzerinden gerçekleşme-
sini istemektedir. Oysa Kudüs, 
bütün inançlar için ortak tarih, 
ortak coğrafya, ortak kültür ve 
hepsinden öte ortak kader ve 
birlikte yaşamak demektir. Ku-
düs’ün bu vasıflarının yok edil-
mesine izin vermeyiz. Kudüs’ün 
insanlığın ortak mirası olması 
gerçeğine ihanet ettirmeyiz.”

ABD-İsrail ortak yapımı bu kirli 
stratejinin şiddet ve krizlerle 
kavrulan bütün insanlık için 
eğer engellenmezse daha da 
büyük sorunların kapısını arala-
yacağını ifade eden Mustafa Kır,  
“Tam da bu yüzden dünyanın 

bütün iyi insanları barışı geliş-
tirme ve barış adası Kudüs’ü 
koruma noktasında çağrımızın 
muhatabıdır. Buradan diyoruz 
ki, korsan İsrail Kudüs’ü baş-
kent yapmak gibi bir hataya 
düşmemeli, ABD İsrail’in baş-
kentinin Washington olduğunu 
idrak etmeli” dedi.

SİYONİZM’İN ATEŞİNE ODUN 
TAŞIMAK AKIL TUTULMASIDIR
“Kudüs, bizim nazarımızda 
bir mihenktir” diyen Kır, “Her 
bir karışı İlahi vahyi insanlığa 
bildiren peygamberlerin izle-
rini taşıması hasebiyle Kudüs; 
insan olma şuuru, selamete 
erme bilinci ve sulhun mihen-
gidir. Kudüs, son Peygamber’in 
risaleti sırasında ilk kıble olarak 
seçilmesiyle de bizim için 
varoluşumuzun ve medeniyet 
kodlarımızın ifadesidir. Muhar-
ref bir inancı kendisine payanda 
olarak kullanan ve batıdaki 
faşist düşüncelerden hız alan 

şiddet ideolojisi Siyonizm’in 
ateşine odun taşımak, nereden 
bakarsanız bakın akıl tutulma-
sıdır” şeklinde konuştu.

SİYONİZM’E KARŞI BİRLİKTE 
MÜCADELE ÇAĞRISI
Mustafa Kır, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Yüz yılı aşkın süredir 
Filistinlilere karşı şiddet uygu-
layan siyonist çetenin idealle-
rine bu derece destek çıkmak 
sadece akıl tutulmasıyla açık-
lanabilecek bir durum değildir 
elbette. Asıl neden kanlı müs-
tebitlerin her ne olursa olsun 
iktidarlarını sürdürme strateji-
leridir.  Görünen odur ki Kudüs; 
çökmekte olan köhne dünya 
düzeninin merkezindeki ABD 
oligarşisinin yaşadığı iktidar 
çatışmasını gizleme aparatı 
olarak seçilmiştir. Bu yönüyle 
de çağrımızın bir diğer muhata-
bı Siyonizm’e karşı çıkan sami-
mi Yahudilerdir. Çünkü Kudüs, 
samimi Yahudilerin de sığınağı 
ve inançlarını yaşama alanıdır.”



22 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

GÜNCEL

İNANCIMIZIN VE TARİHİMİZİN BİZE 
VERDİĞİ GÜÇLE BARIŞIN SESİNİ 
YÜKSELTEBİLİRİZ
“Tam da bu noktada en güçlü 
ihtarı kendimizden başlayarak 
millete ve ümmete yapıyoruz” 
diyen Kır, “Nasıl ki, Hz. Ömer’in 
fethiyle, Selahaddin Eyyubi’den 
bu yana medeniyetimizin önem-
li merkezlerinden biri olan 
Kudüs’ü Haçlılara karşı yüz 
yıllar boyu savunduysak; Nasıl 
ki, Yavuz Sultan Selim Han’ın 
hilafetiyle birlikte Kudüs’ü bü-
tün inançların barış adalarından 
biri yaptıysak; nasıl ki, Abdül-
hamid Han’ın mücadelesiyle 
Siyonizm’i Filistin ve Kudüs’ten 
uzak tuttuysak; şimdi de aynı 
şuurla mücadelemizi sürdürüp, 
haçlı artığı düşüncelleri payan-
da olarak kullanan emperyaliz-
me ve Siyonizm’e karşı bütün 
insanlığı da içine alan bir söz 
söyleyebiliriz. İslam coğrafya-

sında günü kurtarma politikala-
rı peşinde koşan devlet yöne-
ticilerinin ikircikli tutumlarına 
karşı çıkarak, inancımızın ve 
tarihimizin bize verdiği güçle 
barışın sesini yükseltebiliriz.” 
şeklinde konuştu.

YAŞASIN BAŞKENTİ KUDÜS OLAN 
BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ
Kudüs’ün Siyonizm’e başkent 
yapılmasını engellemek için ha-
rekete geçilmesini isteyen Mus-
tafa Kır, “Şiddetten boğulmuş, 
krizlerle boğuşan bütün insan-
lık, doğru ve adil bir söz bekli-
yor. Anadolu bu sözü söylemeye 
hazırdır. Ümmetin gönlü bu 
hakikate açıktır. Bu konudaki 
inancımız ve kararlığımız tam-
dır. Şimdi bu inancı ve karar-
lılığı fiiliyata dökme vaktidir. 
Kudüs’ün Siyonizm’e başkent 
yapılmasını engellemek için 
harekete geçmek, birlikte ses 

vermek ve insanlığın beklediği 
o sözü söylemek için buradayız. 
Müstebitler de en çok bundan 
korkuyor. Emin olun ki Kudüs’e 
özgürlük haykırışı bunun için 
şiddetle susturulmak isteniyor.  
Eğer insanı özgürleştirecek 
söz söyleyebilirsek, müstebit 
iktidarlar yerle yeksan olur, öz-
gürlüğün nefesi bütün dünyaya 
ulaşır. Tam da bu yüzden Özgür 
Kudüs. Tam da bu yüzden 
kahrolsun Siyonizm. Tam da bu 
yüzden defolsun ABD. Tam da 
bu yüzden Bağımsız Filistin. Bu 
inanç ve kararlılıkla Mescid-i 
Aksa’nın selamını alıyor, Kudüs 
ve Aksa’nın İslam’la kucaklaş-
ması için haykırıyoruz.  Yaşasın 
başkenti Kudüs olan bağımsız 
Filistin devleti. Yaşasın işgalden 
kurtulmuş Kudüs şehri” dedi.

Basın açıklamasının ardından 
ABD Büyükelçiliği duvarına 
siyah çelenk bırakıldı.
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Cuma namazının ardından 
İHH ve Memur-Sen’in çağ-

rısıyla Ankara’da Hacı Bayram 
Camii’nde bir araya gelen 
STK temsilcileri ve vatandaş-
lar, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma planını 
tel’in etti. Eylemde konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Kudüs, direnişin en 
stratejik, en önemli hattıdır. Ku-
düs düşerse direniş hattı çöker. 
Bu böyle bilinmelidir. O nedenle 
her kim kendisini antiemper-
yalist olarak, sömürge karşıtı 
olarak tanımlıyorsa, onları ve 
tüm Müslüman dünyayı Kudüs 
direnişi etrafında kenetlenmeye 
çağırıyoruz” dedi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma pla-
nı Ankara’da Hacı Bayram 
Camii’nde Cuma namazının 
ardından protesto edildi. Genel 
Başkan Yardımcımız Gürkan 
Alper’in de katıldığı eyleme 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, Memur-Sen yönetim 
kurulu üyeleri, sendika baş-

kanları, Şanlıurfa Milletvekili 
ve Sağlık-Sen onursal Başkanı 
Mahmut Kaçar, İHH Ankara 
Temsilcisi Mustafa Sinan ve çok 
sayıda STK Temsilcisi katıldı.

Protesto eyleminde konuşan 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın, “Kudüs, direnişin en 
stratejik, en önemli hattıdır. Ku-
düs düşerse direniş hattı çöker. 
Bu böyle bilinmelidir. O nedenle 
her kim kendisini antiemper-
yalist olarak, sömürge karşıtı 
olarak tanımlıyorsa, onları ve 
tüm Müslüman dünyayı Kudüs 
direnişi etrafında kenetlenmeye 
çağırıyoruz” dedi.

ABD SÜREKLİ KAOS ÜRETİYOR
ABD’nin barışı sabote eden bir 
ülke olduğunu belirten Yalçın, 
“ABD Başkanı Donald Trump, 
İslam dünyasından ve uluslara-
rası toplumdan gelen tepkileri 
hiçe sayarak Kudüs’ü İsrail’in 
resmi başkenti olarak tanıdı 
ve Tel Aviv’deki ABD Büyükel-
çiliği’nin Kudüs’e taşınacağını 
açıkladı. ABD bu tavırla, BM 

Güvenlik Konseyi’nin 1980 yılın-
da İsrail’in Doğu Kudüs’ü ilhak 
ederek başkent ilan etmesini 
geçersiz sayan 478 sayılı kara-
rını yok saymıştır. Böylece ABD 
emperyalizmi, BM’nin kendisi 
için pragmatist bir aparattan 
başka bir anlam ifade etme-
diğini yeniden ilan etmiş oldu.  
Gücün haklılığına dayanan bu 
anlayış tekrar göstermiştir ki 
“dünya beşten büyüktür” ira-
desi hayati önemdedir ve sahip 
çıkılmalıdır. ABD bu kararıyla 
sadece bugünün çatışmalarını 
körüklememiş, yarının barışını 
da sabote etmiştir. ABD’nin 
amacı, çok açıktır ki, iktidarını 
sürdürebilmek için bir sürekli 
kaos ortamı üretmektir” dedi.

ABD, SİYONİZME VERDİĞİ 
DESTEKLE KUDÜS’Ü KARANLIĞA 
ÇEVİRMEYİ PLANLIYOR
“Kudüs, İslam’ın, Hıristiyanlı-
ğın ve Yahudiliğin mukaddes 
mekânıdır” diyen Yalçın, “Ku-
düs, Peygamberlerin hatıra-
sını barındıran bir silm / barış 
şehridir. Kudüs, dinlerin bir 
arada yaşama tecrübesinin en 
muhteşem örneğidir. Kudüs, 

“KUDÜS DÜŞERSE DİRENİŞ HATTI ÇÖKER”

Hacı Bayram Camii/Ankara

Ali Yalçın
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selim aklın, bilgeliğin kentidir. 
Buna karşılık geçmişte nasıl 
Haçlı vahşeti barış kenti Ku-
düs’e zulüm ve vahşet getir-
diyse, bugün de emperyalist 
Batının ve ABD’nin Siyonizm’e 
verdiği destek Kudüs’ü zulmün 
ve karanlığın mekanına dönüş-
türüyor. ABD’nin bu ahlaksız ve 
hukuksuz çıkışı ile Kudüs yeni 
bir zulüm ve işgal tehdidi altına 
girmiştir” şeklinde konuştu.

ŞEYTANİ PLANI REDDEDİYORUZ
Yalçın sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Dünyanın karşı 
çıkmasına rağmen, ABD’nin 
bu meş’um Kudüs kararını 
İslam dünyasına yeni bir mey-
dan okuma olarak görüyoruz. 
Bu girişim, Filistin’deki işgal 
sorununun çözümü için atılacak 
bütün adımları boşa çıkarma-
ya yönelik şeytani bir ataktır. 
ABD’nin kararı, Siyonist terö-
rizmi ve Kudüs işgalini açıkça 
destekleme ve meşrulaştırma 
girişimdir. ABD’nin bu hamle-
si, sapık Armegedon inancıyla 
bütün dünyayı ateşe atmaya 
hazırlanan Siyonist ve Evanjelik 
Neo-con’ların gözü dönmüş-
lüğüne yol açmaktır.  ABD’nin 
bu ahlaksız tasarrufu aynı 
zamanda, çökmekte olan köhne 
dünya düzeninin temsilcisi ABD 
oligarşisinin yaşadığı iktidar 
çatışmasını gizleme çabasıdır. 
Bu karar sadece Kudüs ile ilgili 
değildir, bu karar son zaman-
larda yaşanan diğer gelişme-
lerle birlikte düşünüldüğünde, 
ABD emperyalizminin İslam 
dünyasını dizayn etme girişim-
lerinin yeni ve daha cüretkar bir 
hamlesidir. ABD’nin Kudüs’ün 
işgaline ve İslam dünyasının 
dizaynına yönelik bu planlı ve 
ahlaksız politikalarını şiddetle 
reddediyor ve kınıyoruz.”

İNŞALLAH KUDÜS DİRENİŞİ 
DİRİLİŞİN MİLADI OLACAKTIR
Birlik ve beraberliğin önemi-
ne vurgu yapan Yalçın, “İslam 
dünyasının dağınıklığından güç 
alan bir avuç azgın 2 milyarlık 
İslam dünyasının en değerlisine 
saldırı içine girme cüretinde 
bulunabiliyorsa, ciddi bir muha-
sebenin vaktinin gelip geçtiğini 
maalesef ki ifade etmek iste-
rim. Biz kendi dağınıklığımızda 
oyalanırken, emperyalistler ve 
Siyonistler iki yüz yıllık proje-
lerini adım adım uyguluyorlar. 
Hiçbir işgal öyle aniden olmu-
yor. Yaşadıklarımız birer sonuç-
tan ibarettir. Bu nedenle, İslam 
dünyası olarak tarihte özne 
olmamızı sağlayan öze, dinami-
ğe sahip çıkmalı, yeniden diriliş 
ve silkinişi gerçekleştirmeliyiz. 
İnşallah Kudüs direnişi bu dirili-
şin miladı olacaktır” dedi.

KUDÜS DİRENİŞİ ETRAFINDA 
KENETLENELİM
“Bütün dünya, uluslararası 
hukuk ve BM Kararlarını ihlal 
eden bu kararı reddetmeli ve 
Filistin halkının yanında yer 
almalıdır” diyen Yalçın, “Çünkü 
esir edilmek istenen sadece 
Kudüs değildir. Kudüs, emper-
yalizme karşı direnişin sembolü 
olduğu ölçüde dünya zulüm 
sisteminin hedefi olmaktadır. 
Kudüs teslim olursa, Kudüs’ü 

teslim edersek dünyanın geri 
kalanı kolay bir lokmaya dönü-
şecektir. Kudüs, direnişin en 
stratejik, en önemli hattıdır. Ku-
düs düşerse direniş hattı çöker. 
Bu böyle bilinmelidir.  O neden-
le her kim kendisini antiemper-
yalist olarak, sömürge karşıtı 
olarak tanımlıyorsa, onları ve 
tüm Müslüman dünyayı Kudüs 
direnişi etrafında kenetlenme-
ye çağırıyoruz. Dünya özgür 
olmak, sömürü düzeninden 
kurtulmak istiyorsa, Kudüs’ün 
sömürü; işgal ve hadsizliğin 
sembolü olan Siyonist işgalci-
lerden kurtulması için daya-
nışma içinde olmalıdır. Kudüs, 
dayanma noktamızın son 
sınırıdır. Kudüs’ten sonra kimse 
bu ümmetten barış ve aklıselim 
lafları beklemesin. Kudüs’ün 
sonrası ancak öfkedir, kavga-
dır, intifadadır. Bu ümmet bu 
noktadan sonra, Kudüs fatihi 
Selahaddin gibi “Allah’ın evi 
esaret altındayken, Selahaddin 
nasıl kendi evinde yatar?” deyip 
ayağa kalkar ve Kudüs özgür 
olana, Siyonizm Filistin’den 
defolup gidene kadar asla otur-
maz” şeklinde konuştu.

KUDÜS ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR 
ALANLARDAYIZ
Kudüs özgür olana kadar 
direnmeye devam edeceklerini 
ifade eden Yalçın, “Trump’ın 
kameralar önünde şov yaparak 
imzaladığı karar, bizim için bir 
paçavradan ibarettir ve ancak 
bir utanç vesikasıdır.  Bu ahlak-
sızca tehdit, bu alçaklık ümme-
tin ayağa kalkmış öfkesi için bir 
korku değil bilakis bir bilenme 
sebebidir. İşte görüyorsunuz.. 
Bütün Türkiye, bütün ümmet 
Kudüs kavgasının neferlerine 
dönüşmüş durumda. Bütün 
Türkiye bütün ümmet ayakta, 

Mustafa Sinan
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kıyam halinde. Dedik ki, “Kudüs 
Özgür Oluncaya Kadar Alanlar-
dayız.” Bütün şehirler ayakta 
şu anda. Bütün millet ayakta. 
Meydanlardan haykırıyoruz. 
Kudüs’ün korsan işgal devle-
tinin değil bağımsız Filistin’in 
başkenti olduğunu, haykırıyo-
ruz. Evlerimizi, işyerlerimizi 
bağımsız Filistin bayraklarıyla 
donatıyoruz. Kudüs için söyle-
nen her söz, her paylaşım, her 
yazı değerlidir, önemlidir. Ama 
yetmez! Bununla yetinirsek, 
gündem değişiğince Kudüs yine 
yalnız ve boynu bükük kalır. O 
nedenle sürekli bir teyakkuz 
içinde, sürekli bir eylemlilik 
halinde olunmalıdır. Bu ne-
denle, kadın, çocuk, yaşlı, genç 
demeden alanları dolduraca-
ğız.15 Temmuz ruhuyla hareket 
edeceğiz ve bu pabucun bu ka-
dar ucuz olmadığını, bu işin bir 
oldubitti ile sona ermeyeceğini 
her platformda göstereceğiz. 
Ümmetin ve direnişin öğret-
meni Kudüs, bize yeni bir ödev 
vermiştir. Gece gündüz, yağmur 
çamur demeden bu ödevi yerine 
getirmek için çalışacağız. Bu 
görevi vaktiyle, ümmetin yiğit 
insanları hakkıyla yerine getir-

diler. Hz. Ömerler, Sultan Se-
lahaddinler, Nureddin Zengiler, 
Gümüş Teginler, Birinci Kılı-
çarslanlar, Abdulhamidler bu 
tarihi görevi yerine getirdiler ve 
Kudüs’e layık öğrenciler oldu-
lar. Bu mesele sadece Müs-
lümanların meselesi değildir. 
Kudüs düşerse dünyanın hiçbir 
başkenti güvende olmayacak-
tır. Bunu bütün dünya bilmeli, 
anlamalıdır” dedi.

KİRLİ STRATEJİ ÇÖKECEKTİR
ABD’nin hamlesini, dünyayı 
yeni bir savaşın ve kaosun içine 
sürükleme hamlesi olarak de-
ğerlendiren Yalçın, “ABD-İsrail 
ortak yapımı bu kirli strateji ya 
Kudüs’ün direniş hatlarına çar-
pacak ve çökecektir ya da bütün 
dünyayı esir alacaktır. Bugün, 
Filistin halkının ve Kudüslülerin 
yanında olmak her dinden, her 
milletten, her inançtan, her 
ideolojiden sağduyu ve vicdan 
sahibi tüm insanların ortak 
vazifesidir. Türkiye ve diğer 
İslam ülkeleri, İsrail’le bütün 
diplomatik, ekonomik ve askeri 
ilişkileri askıya almalıdırlar. 
Nasıl ki, Siyonist rejim Kudüs’ü 
ebedi başkent ilan ettiğinde, 

1980-1990 arası Türkiye-İsrail 
ilişkileri ikinci katip seviyesine 
indirildiyse bugün daha ilerisi 
yapılmalı ilişkiler tümden kesil-
melidir. Mavi Marmara anlaş-
ması iptal edilmelidir. ABD’nin 
kararına karşı, uluslararası 
kuruluşlar bazında girişimlerde 
bulunulmalı, BM Güvenlik Kon-
seyinin kararlarının bu şekilde 
boşa çıkarılması karşısında BM 
düzeneği tartışmaya açılmalıdır. 
Nasıl ki, ABD’nin, Kıbrıs savaşı 
döneminde Türkiye’ye silah am-
bargosu uygulamasına karşılık 
olarak, 1975’te Türkiye’deki 21 
ABD üssü ve tesisi kapatıldıysa 
bugün de aynı şey yapılmalı, 
darbe merkezleri olarak çalışan 
İncirlik ve mevut üsler kapatıl-
malıdır. Gün, aramızdaki ihtilaf-
ları bir kenara bırakıp Kudüs’ün 
bereketiyle bir olmak, ümmet 
olmak vaktidir” diye konuştu.

EMPERYALİZM YENİLECEK KUDÜS 
DİRENİŞİ KAZANACAKTIR
“Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya 
sahip çıkmak sadece anti-em-
peryalist duruşun bir gereği 
değil aynı zamanda imanın 
da bir gereğidir” diyen Yalçın, 
“Memur-Sen olarak Kudüs’ün 
siyonistleştirilme girişimlerine 
karşı direnmek bizi biz yapan 
varlık nedenlerimizdendir. 
Buradan bütün dünyaya haykı-
rıyoruz: Filistinlilere cehennem 
kılınan bir Kudüs, hiç kimseye 
cennet olmaz! Kudüs’ün ce-
henneme çevrildiği bir dünya 
kimseye barış yurdu olamaz! 
Bağımsız Filistin ve Kudüs da-
vasının sonuna kadar yanında-
yız! Zalimler istemese de Kudüs 
özgürleşecek ve Siyonizm, 
İslam dünyasının kalbinden 
sökülüp atılacaktır. Emperya-
lizm yenilecek Kudüs direnişi 
kazanacaktır” dedi.
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BEÜ giriş kapısında Me-
mur-Sen üniversiteye 

teşkilatlanması Bülent Ecevit 
Üniversitesi (BEÜ) Akademik 
Düşünce Eğitim Medeniyet 
Topluluğu’nun (ADEM) diğer 
kulüp ve STK’Iarın da desteği 
ile Kudüs eylemi gerçekleşti-
rildi. Eyleme Belediye ve Özel 
İdare Çalışanları Birliği Sen-
dikası (Bem-Bir-Sen) Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, AK 
Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki 
Tosun, Kozlu Belediye Başka-
nı Kerim Yılmaz, Memur-Sen 
İl Başkanı Kamuran Aşkar ve 
Memur-Sen’e bağlı sendikala-
rın şube başkan ve yöneticileri 
ile çok sayıda üniversite öğren-
cisi katıldı. Katılımcılar, “Kudüs 
İçin Diriliş, İnsanlık İçin Diri-
liş”, “Kudüs’e Selam Direnişe 
Devam”, “ABD Ortadoğu’dan 
Defol”, “Kudüs halkı yalnız de-
ğildir” afişleri taşıdılar.

Memur-Sen İl Başkanı Kamu-
ran Aşkar’ın sunumunu yaptığı 
Kudüs eylemin de ilk konuşma-
yı Bem-Bir-Sen Genel Başkanı-
mız Mürsel Turbay yaptı. Genel 
Başkanımız Turbay konuşma-
sında Kudüs’ün ABD tarafından 
başkent ilan edilmesini asla 
kabul etmeyeceklerini belirtti.

Turbay, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“İşgalci İsrail ve onun yandaşla-
rının Filistin’de Kudüs’ü başkent 
ilan etmek istemesini protesto 
etmek için burada toplanan 
kardeşlerimi tebrik ediyorum. 
Dünya tarihine baktığınız zaman 
bütün dünya şunu çok iyi biliyor; 
ne zaman Müslümanlar Kudüs’e 
hâkim olmuşlarsa orası barış ve 

selamet şehri olmuştur. Dinli, 
dinsiz, inanan, inanmayan, Müs-
lüman veya gayrimüslim herkes 
huzur içerisinde yaşamıştır. Ne 
zaman ki batı tandanslı, Yahudi, 
Hristiyan zihniyetiyle ve bundan 
100 yıl önce Kudüs’ü işgal eden 
İngiltere öncülüğünde Kudüs 
Müslümanların elinden çıktı o 
günden bu güne Kudüs’te yaşa-
yan Hristiyan, Müslüman veya 
başka dinden olanı hiçbir şekilde 
huzur bulamamıştır. Biz ümmet, 
millet ve toplum olarak biz ne 
kadar çok çalışırsak bunların bu 
teknolojilerini kesinlikle bertaraf 
edeceğiz. Neyle bertaraf edece-
ğiz; imanımızla, birlik beraberli-
ğimizle, samimiyetimizle ber-
taraf edeceğiz. İnşallah ümmet 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olduğu zaman orada ne Yahudi 
kalacak, ne İsrail kalacak nede 
İsrail’in işgalci zihniyeti ora-
da yer edinemeyecek. Yazmış 
oldukları paçavra kâğıttan başka 
bir şey olmayacak.”

YUNUS KARAKURT: BU MESELENİN 
PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Ardından Bülent Ecevit Üni-
versitesi Akademik Düşünce 

Eğitim Medeniyet Topluluğu 
(ADEM) Başkanı Yunus Kara-
kurt ise Kudüs’ün asla yalnız 
olmadığını belirterek, şunları 
söyledi:

“Küresel dünya sisteminin 
çatırdamasıyla ortaya çıkan 
endişe, emperyalistleri gün 
geçtikçe daha da korkutmakta 
ve iktidarlarını sabit kılabilme-
leri adına şiddetin boyutunu 
gün geçtikçe derinleştirmekte-
dir. Ekmeğini şiddet üzerinden 
kazanan bu şer odaklarının son 
hamlesi; bütün inançlarca kut-
sal sayılan, Yüce Allah’ın me-
sajını insanlığa iletmeleri üzere 
görevlendirdiği Peygamberlerin 
birçoğunun yaşamış olduğu 
kısaca ‘her şeyin başladığı yer’ 
olarak tanımlayabileceğimiz in-
sanlığın ortak mirası Kudüs’ün 
ABD tarafından İsrail’in baş-
kenti olarak kabul edilmesidir. 
Yıllardır bütün dünyanın gözleri 
önünde bir insanlık trajedisinin 
yaşandığı Filistin’in işgaline 
duyarsızlık bugün, olayı farklı 
noktalara taşımış ve şiddetin 
iktidarını sürenlere insanlığın 
ortak mirasına göz koyabilecek 
cesareti vermiştir. Her anlamda 

KUDÜS İÇİN DİRENİŞ, İNSANLIK İÇİN DİRİLİŞ!

Mürsel Turbay
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ortak yaşama kültürünün sem-
bolü haline gelmiş bu kadim 
ve kutsal şehri tek tipleştirme 
girişimi bu şehrin kültürel ve 
tarihî kodlarına aykırı olmakla 
beraber yaşadığımız coğrafya-
nın huzur ve istikrarını da teh-
likeye atmaktadır. Bu talihsiz 
karar hiçbir şekilde Kudüs’ün 
statüsünü tayin etme mahiyeti-
ne sahip olmadığı gibi ekmeğini 
şiddet organizasyonları üzerin-
den kazanan ülkelerin kabulü 
ile de hiçbir geçerliliğe sahip 
değildir. Kudüs, bizim nazarı-
mızda bir mihenktir. Her bir ka-
rışı İlahi vahyi insanlığa bildiren 
peygamberlerin izlerini taşıma-
sı hasebiyle Kudüs; insan olma 
şuuru, selamete erme bilinci ve 
sulhun mihengidir. Bizce bugün 
ortaya çıkan bu hadise Ku-
düs’ü sadece Filistin sorunun 
bir parçası olmaktan çıkarmış 

insanlığın ortak sorunu haline 
dönüştürmüştür. ABD-İsrail 
ortak yapımı bu kirli strateji, 
şiddet ve krizlerle kavrulan bü-
tün insanlık için eğer engellen-
mezse daha da büyük sorunla-
rın kapısını aralayacaktır. Tam 
da bu yüzden dünyanın bütün iyi 
insanlarına çağrıda bulunarak; 
“Kudüs İçin Direniş İnsanlık İçin 
Diriliştir” diyoruz. Bu anlamda 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Tel Aviv’de bulunan İsrail Bü-
yükelçiliğini Kudüs’e taşıma ve 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti ola-
rak tanıma kararını hukuk dışı, 
sorumsuz ve kışkırtıcı buluyor, 
bu adımı şiddetle kınıyoruz. Bu 
duygu ve düşüncelerle; biz bu 
günün üniversiteli gençleri ve 
yarının büyükleri olarak temin 
ederiz ki; asla ve asla bu me-
selenin peşini bırakmayacağız. 
Bu inanç ve kararlılıkla başta 

Filistin halkı olmak üzere zulme 
maruz kalan kim olursa olsun 
yeryüzünde iyi insanlar halka-
sını çoğaltıp adil ve yaşanıla-
bilir bir dünya için mücadele 
etmeye sürdüreceğiz. Mevcut 
dünya sisteminde, yeni inisiyatif 
alanları ve yeni sorumlulukların 
ortaya çıktığı bir süreçle karşı 
karşıya olduğumuzun bilinciyle, 
yaşanabilir, adil bir dünya ufku-
nu muasır bir sisteme taşıma 
hedefi ile hareket edeceğiz. 
Küresel örgütlerin karşısında 
örgütsüzlük nedeniyle zayıf 
düşüp dağılmaya ve mağlup 
olmaya geçit vermeyecek ve 
geleceğin teminatı olacak bir 
örgütlülüğü tesis ederek, inşa 
ve ihya yolculuğunda insanlık 
için iyilik meşalesi olma müca-
delesini bütün şer ve karanlık 
zihinlere karşı sürdüreceğiz.”
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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Merkez ve illerde bu-
lunan tüm teşkilatları, Kudüs için ayağa kalktı. Amerika Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 

başkent olarak tanıma kararı alması ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkla-

TÜM TEŞKİLATLARIMIZ KUDÜS İÇİN AYAKTA



29BEM-BİR-SENSayı: 77

GÜNCEL

masına en sert tepkiyi Türkiye gösterdi. Hükümetinden sivil toplum örgütlerine kadar her kesimin 
ayaklandığı Kudüs için sendikamızın illerdeki teşkilatları da gerek müstakil düzenledikleri eylem-
lerle gerekse bulundukları illerde düzenlenen eylemlere destek vermek suretiyle Kudüs için sesini 
yükseltti. 

Filistin’de intifada çağrısının hemen ardından Türkiye’de başlayan Kudüs’e destek miting, eylem, gös-
teri ve basın açıklamaları Türkiye’nin de ana gündemine destek oldu.
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Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu, Belediye ve 

Özel İdare Çalışanları Birliği 
Sendikasının (Bem-Bir-Sen) 
Türkiye’den tek üyesi olduğu 
Avrupa Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonunun (CESI) 
Yönetim Kurulu Toplantısına 
katıldı.

Belçika’nın başkenti Brük-
sel’de bulunan CESI (European 
Confederation of Independent 
Trade Unions) Genel Merke-
zinde düzenlenen toplantıda 
Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu’ya İstanbul 6 No.lu 
Şube Başkanımız Nihat Bay-
raktar, Ankara 2 No.lu Şube 
Başkanımız Mehmet Demir 
katıldılar.

CESI Yönetim Kurulu Toplantı-
sının en önemli konusu olarak 
görülen “Türkiye’deki Durum” 
başlığını taşıyan gündem 
maddesinde 15 Temmuz’dan 
sonra yaşananların değerlen-
dirilmesi üzerine Genel Baş-
kan Yardımcımız Levent Uslu 
söz aldı.

“TÜRKİYE, DARBE GİRİŞİMİ 
İLE DEĞİL İŞGAL GİRİŞİMİ İLE 
MÜCADELE ETMİŞTİR”
15 Temmuz işgal girişiminden 
bir gün sonra CESI’den gelen 
“Türk demokrasisini destek-
ledikleri” yönündeki mektup 
nedeniyle teşekkür ederek söz-
lerine başlayan Genel Başkan 
Yardımcımız Uslu, “Öncelikle 
şunu belirtmek isterim ki Tür-
kiye 15 Temmuz’da bir darbe 
girişimine karşı değil, bir işgal 
girişimine karşı mücadele 

etmiştir ve hâlen etmekte-
dir. Demokrasiye yapılan her 
türlü müdahale, insanlığa karşı 
işlenmiş suçtur. İnsan Hakları 
Beyannamesi’nde insanın birin-
ci hakkı ‘yaşama hakkıdır’ ve o 
gece bizim 252 vatandaşımızın 
bu hakkı ellerinden vahşice 
alınmıştır. Bizler hak savunucu-
ları olarak ilk önce insanın te-
mel hakkı olan yaşama hakkını 
savunmalıyız.” diye konuştu.

“ÜLKEMİZE ZARAR VERECEK HER 
TÜRLÜ GİRİŞİMİN DE KARŞISINDA 
OLMAKTAN BİR AN BİLE 
TEREDDÜT ETMEYİZ”
Genel Başkan Yardımcımız söz-
lerini şu şekilde sürdürdü:

“15 Temmuz’daki alçak işgal 
girişimi sırasında 3 bine yakın 
vatandaşımız da yaralandı ve 
bu yaralanmalar sonucu çok 
büyük bölümü de sakat kaldı. 
Bir vatandaşın birinci görevi, 
asli görevi, vatanını savunmak 
ve korumaktır. İşte o gece 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ USLU, 
CESI YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Levent Uslu
CESI (European Confederation of Independent Trade Unions) Yönetim Toplantısı

Brüksel/Belçika
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Türkiye vatandaşları da bunu 
yaptı. Ülkelerini ve demokrasiyi 
korumak için canlarını feda 
ettiler. Bu ister Polonya’da 
olsun ister Almanya’da ya da 
başka bir ülkede olsun hal-
kın reaksiyonu aynı olacaktır. 
Bizler ülkesini seven ve bu 
uğurda canlarını hiçe sayarak 
kolaylıkla feda edebilecek va-
tansever insanlarız. Ülkemize 

zarar verecek her türlü girişi-
min de karşısında olmaktan bir 
an bile tereddüt etmeyiz. Kaldı 
ki ülkemiz aleyhinde asla bir 
harekette bulunmayız, bunu 
kimse bizden beklemesin. 
Televizyon, gazete ya da sosyal 
medyadan edindiğiniz bilgilerle 
Türkiye’yi değerlendirmeyin. 
Bu çok yanlış olur. Türkiye’ye 
karşı büyük bir algı operasyonu 

yürütülüyor. Bu algı operas-
yonlarının bir parçası da işte 
bu sizin okuduğunuz, gördü-
ğünüz haberler. Büyük bölümü 
manipülasyon, hileli, yalan. 
Bilgi kirliliğini önlemek, doğru 
bilgi edinmek adına Türkiye’de 
neler olduğunu dostlarımız 
olarak ilk önce bizlere sorun, 
bizlerden dinleyin ve bizlerden 
öğrenin.”

TÜRKİYE’YE DAVET!
Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu ayrıca CESI toplantıların-
dan birinin Türkiye’de yapıl-
ması teklifinde de bulunarak, 
sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bizim ülkemiz, Türkiye’miz 
çok güzel bir ülkedir. Kapısı 
herkese açıktır. Gelin ve güzel 
ülkem Türkiye’yi kendi gözleri-
nizle görün. Mayası sevgi olan 
milletimle tanışın ve onları 
dinleyin.”

Brüksel/Belçika
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GENEL 
BAŞKANIMIZ 
CESI 
TOPLANTISINA 
KATILDI

Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay ile Ankara 4 No.lu 

Şube Başkanımız Sayın Metin 
Arınmış CESI (Avrupa Bağımsız 
Sendikalar Konfederasyonu) 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Brüksel’de yapılan CESI 
Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Konseyi Toplantısı’nda “Kamu 
ve Özel Sektör İş Birliği ve 
Özelleştirmenin Etkileri” konulu 
konuşma yaptı.

Genel Başkanımız Turbay, ko-
nuşmasında şunları söyledi:

Önemli başlıkların konuşulduğu 
toplantıda sendikam adına bir-
kaç konuya değinmek isterim. 
Burada mikro ölçekte çalışma 
hayatına ve toplumsal etkilerine 
ilişkin önemli konular üzerine 
fikir beyan ediyor, çözüm üret-
meye çalışıyoruz. Kuşkusuz bu 
konular bütün ülkeler ve pay-
daşlar için gerekli ve üzerinde 
durulması gereken konular.

Lakin ben biraz daha geniş çer-
çeveli bir tabloya dikkat çekmek 
istiyorum. Burada konuştuğu-
muz bütün sorunların kaynağı, 
aslında insanlık değerleriyle 
ilgili bıraktığımız bazı boşluk-
lardan kaynaklanıyor. Şöyle izah 
edeyim; çevre kirliliğine karşı 
çözüm üretme konusunda gös-
terdiğimiz kararlılık ve çabayı, 
çevre kirlenmeden önce en-
gellemek konusunda göstere-
miyoruz. Açlık ve yoksulluk bu 
çağda halen çözmemiz gereken 
bir sorun olarak önümüzde 
dururken, aşırı doyuma ulaşmış 
toplumların kaynaklarını pay-
laşmaları konusunda büyük bir 
çaba göremiyoruz. Çalışma ha-
yatına ilişkin yığınla çözmemiz 
gereken sorun var ama dünya-

nın bazı noktalarında kölelikten 
bile daha ağır şartlarda verilen 
emek mücadelesi; üzerinde 
yoğunlukla durduğumuz konu-
lardan değil maalesef. 

Burada çok değerli uzmanlar 
önemli değerlendirmeler yaptı-
lar. Ama şunu söylemek isterim 
ki; mesele tarif etmeye çalış-
tığımızdan daha farklı. Odak 
noktamızı biraz değiştirip ge-
nişletebilirsek, bizim dışımızda 
var olan dünyayı daha yakından 
takip etmeye çalışırsak, başka 
toplumların sorunlarının da 
bizimle doğrudan ilgisi olduğu 
gerçeğini kavrayabilirsek, as-
lında bugün yaşadığımız birçok 
sorunun çözümünü de bulabil-
miş olacağız. 

Gözümüzü kapatıyor olma-
mız; dünyada her gün binlerce 
insanın çeşitli nedenlerle işken-
ce gördüğü, açlık ve savaşlar 
nedeniyle öldüğü gerçeğini de-
ğiştirmeyecek. Kendi toplumla-
rımızın zenginliği ve gelişmişliği 
için harcadığımız enerji, diğer 
toplumları da geliştirmedikçe 
gerçek anlamda bizi zengin 
kılmayacak. Kendi doğal var-
lıklarımız; koruma konusunda 
gösterdiğimiz özeni, dünyanın 

Brüksel/Belçika

CESI Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi Toplantısı

Metin Arınmış

Mürsel Turbay
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diğer doğal varlıklarını koruma 
konusunda da göstermediğimiz 
sürece güvende olmayacak. 
Kendi havamızı temiz tutma-
mız, gökyüzünü temiz tutma-
ya yetmeyecek. Buna benzer 
örnekleri çok sayıda artırmam 
mümkün. 

Bu yüzyılda başkalarının so-
runlarına kapımız kapatarak 
huzura eremeyeceğimizi çok 
iyi anlamamız gerekiyor. Dün-
ya milletleri arasında gerçek 
anlamda bir empati ve diya-
log oluşturmadığımız sürece, 
çocuklarımıza güzel bir gelecek 
bırakma hayalinden gittikçe 
uzaklaşacağız. Bu konuda en 
önemli görev ve sorumluluk 
elbette sivil toplum kuruluşları 
olarak bizlere düşüyor. Dev-
letlerin katı, hiyerarşik ve asık 
yüzlerinin aksine, bizler dünya 
insanlığının gülen yüzüyüz. 
Dünya daha güzel bir yer haline 

gelecekse, bu işin mimarları 
elbette sivil toplum örgütleri 
olacaktır. Bugün burada ko-
nuşulan son derece önemli ve 
değerli tespit ve çözüm öne-
rilerinin yanında, meseleye 
bir de bu açılardan bakmamız 
gerektiğine inanıyorum. Bu bizi 
esas konularımızdan uzaklaş-
tırmayacak, aksine bize ait olan 
sorunların kolektif biçimde 
çözümüne katkı sağlayacaktır.

CESI BAŞKANI VE 
YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ
Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, toplantı arasında CESI 
Başkanı Wolff Romain ve GESI 
Genel Sekreteri Heeger Klaus 
ile görüştü. Görüşmede 2018 
yılı içerisinde Türkiye’de yapıla-
cak olan ortak program konu-
şuldu.

Aranın ardından devam eden 

CESI Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Konseyi Toplantısı’nda 
sırayla şu konular masaya 
yatırıldı:

-  Sektörel sosyal diyalog 
haberleri  Sosyal Diyalog 
Komitesinin faaliyetleri ile 
ilgili rapor: Yerel ve Bölgesel 
Hükümetler

-  Kamu ve Özel Sektör Ortak-
lığı: özelleştirmenin yerel 
ve bölgesel işler üzerindeki 
etkileri

-  Göçmenlerin işgücü piya-
sasına entegrasyonu Proje 
örnekleri Yerel ve bölgesel 
yönetimlerin rolü

-  Dijitalleşme: Yerel ve bölge-
sel düzeydeki işleri kaybet-
mekten korkmak ya da daha 
dengeli bir iş hayatı durumu 
için harika bir araç

Brüksel/Belçika
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İtalya’nın başkenti Roma’da 
düzenlenen CESI Gençlik 

Kolları Kongresi’nde İstanbul 
İtfaiye Şube Başkan Yardım-
cımız Murat Uluocak yönetim 
kurulu üyeliğine seçildi.

CESI Gençlik Kolları Kongresi, 
İtalya’nın başkenti Roma’da 
yapıldı. Avrupa Birliği üyesi 28 
ülkeden katılımın olduğu kong-
reye Türkiye’den Bem-Bir-Sen’i 
temsilen İstanbul İtfaiye Şube 
Başkan Yardımcımız Murat 
Uluocak ve Dış İlişkiler Koordi-
natörümüz Tufan Acar katıldı.

Başkan, başkan yardımcısı ve 
7 yönetim kurulu üyesinden 
oluşan CESI Gençlik Kolları Yö-
netim Kurulu Üyeliğine İstanbul 
İtfaiye Şube Başkan Yardımcı-
mız Murat Uluocak seçildi.

CESI’nin Türkiye’den tek üyesi 
olan Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) adına kongreye 
katılan Dış İlişkiler Koordina-
törümüz Tufan Acar, seçim ön-
cesi yaptığı konuşmada Sendi-
kamıza ilişkin bilgi verdi. Tufan 
Acar, “Bem-Bir-Sen 70 bin 
üyesi olan, uluslararası alanda 
Türkiye’nin öncü bir sendika-

sıdır. CESI’nin Türkiye’den tek 
üyesidir. Sendikamız, Türki-
ye’den BM ECOSOC’ta istişare 
statüsü başvurusu bulunan 
tek memur sendikasıdır. CESİ 
Gençlik Örgütü olarak dünya 
emek mücadelesinde önemli 
bir misyon sahibiyiz. Geleceğin 
emek hareketlerini şekillendi-
recek, çalışma hayatının iyi-
leştirilmesi için oluşturulacak 
politikaları belirleyecek olanlar 
işte bu kadrolardır. Çalışma 
hayatında saygın bir konumda 
bulunan CESI, gelecek yıllarda 
da dünyadaki emek mücadele-
sinin önemli bir aktörü olarak 
yerini koruyacaktır.” dedi.

Bem-Bir-Sen’in CESI’de temsil 
edilmesinde önemli katkısı bu-
lunan Dış İlişkiler Koordinatö-
rümüz Tufan Acar konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü:

“Dünya değişiyor. Teknoloji, 
bilim, ihtiyaçlar ve öncelikler 
sürekli bir değişim hâlinde. İş 
tanımları ve çalışma hayatının 
koşulları da sürekli bir deği-
şim içinde. Gelecek yıllarda 
bu değişime ayak uydurabilen 
STK’lar ve kurumlar varlığını 
sürdürebilecek. Dünya artık 

eskisi gibi belli merkezlerin 
etkin olduğu bir gezegen değil. 
Globalleşme sonucu olarak 
dikkate değer bulmadığımız 
bir ülke bile dünya siyasetini 
değiştirebilme gücüne sahip. 
Bugün artık Ortadoğu, Asya ve 
uzak Asya’yı dikkate almadan 
oluşturulan bütün planlar kü-
çük çaplı ve lokal kalmaktadır. 
Bu gerçeklerden yola çıkarak 
CESI’nin gelecek vizyonunu 
ve çalışma hayatındaki rolünü 
sağlamlaştırmak ve geliş-
tirmek durumundayız. CESI 
Gençlik Örgütü olarak, daha 
geniş coğrafyaları kapsayan 
bir bakış açısına ve global bir 
vizyona ihtiyacımız var. Temsil 
ettiğim Türkiye, Avrupa ve Asya 
arasında bir köprü konumun-
dadır. Bunu sadece coğrafi bir 
konumlama olarak söylemiyo-
rum. Kültür ve yaşam tarzı ola-
rak da böyledir. Türkiye’de hem 
Avrupa’nın hem Ortadoğu’nun 
hem de Asya’nın kültürünü gör-
meniz mümkündür. CESI’nin 
global konumunu güçlendirme 
konusunda Türkiye’nin üstlene-
ceği rol son derece önemlidir. 
Özellikle sivil toplum konusun-
da Türkiye son derece önemli 
tecrübeler biriktirmiştir. AB 
ülkeleri Suriyeli mülteciler ko-
nusunda ciddi kaygılar taşırken, 
bugün benim ülkemde 4 milyo-
na yakın mülteci herhangi bir 
toplumsal krize yol açmadan 
hayatlarını sürdürmektedir. 
Türkiye bu anlamda çok önemli 
organizasyon yeteneği kazan-
mıştır ve bu da çoğunlukla sivil 
toplum kuruluşları tarafından 
yürütülmektedir. Yönetiminiz-
de Türkiye’ye yer verilmesi, 
CESI Gençlik Örgütünün global 
etkinliği ve tecrübe birikimi 
açısında önemli bir kazanım 
olacaktır.”

MURAT
ULUOCAK,
CESI GENÇLİK 
KOLLARI 
YÖNETİMİNE 
SEÇİLDİ!

Tufan Acar
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Genel Başkan Yardımcıları-
mız Medeni Sevinç ve Recayi 

Karslı, Pakistan’da düzenlenen 
“Kadınların Çalışma Hayatında-
ki Sorunları” başlıklı seminere 
katıldı.

Uluslararası Emek Hareketi 
Konfederasyonu (ICLM) ve Pa-
kistan Emek Federasyonu (PLF) 
tarafından Pakistan’ın Lahor 
kentinde “Kadınların Çalışma 
Hayatındaki Sorunları” başlıklı 
semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Genel Baş-
kan Yardımcımız Medeni Sevinç, 
İslam dünyasının gündeminde 
bulunan Kudüs ile ilgili birlik 
çağrısında bulundu. Genel Baş-
kan Yardımcımız Sevinç konuş-
masında şunları söyledi:

“Pakistan Emek Federasyonu 
Genel Sekreteri Sayın Hacı 
Said’in bayan kardeşlerimizin 
sorunları ile ilgili bu etkinliğe 
davet etmesi bizi sevindirmiştir. 
Pakistan’a geldiğimizde gül-
lerle karşılamaların yapılması 
dikkatimi çok çekti. Bizim me-
deniyetimizde gül latifliktir, gül 
sevgidir, gül Hz. Muhammed’in 
simgesidir.

Tabii ki böyle bir toplantıda 
böyle bir etkinlikte maalesef 
dünya gündeminde olan bir 
konuyu konuşmak, dile getir-
mek zorundayız. ABD Başkanı 
Donald Trump, biz Müslüman-
ların ilk kıblesi olan Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti ilan etmiştir. 
Kudüs, Mescid-i Aksa nasıl ki 

Selahaddin-i Eyyubi tarafından 
Haçlıların elinden kurtarıldıysa, 
biz de tüm Müslümanlar vahdet 
ederek 60 yıldır işgal altındaki 
ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı 
ve Kudüs’ü Siyonistlerden geri 
alacağız. Bu yüzden ümmet 
topraklarında faaliyet gösteren 
sendikalar, sivil toplum kuru-
luşları olarak bir araya gelmek 
zorundayız.

Yapılanları, dostlukları asırlar 
geçse de unutmuyoruz, unuta-
mayız. İstiklâl Harbi’nde kardeş 
ülkemiz Pakistan’ın insanları 
-atalarınız- ziynet olarak elle-
rinde tek var olan evlilik yü-
züklerini, kulaklarındaki hatıra 
kalmış tek küpelerini Türklere 
göndererek kader birliği yap-
tılar. Tıpkı o günler gibi, her 
gün birbirimiz için, inancımız 
için, ülkelerimiz için, milletle-
rimiz için, ümmet için, Kudüs 
için, Mescid-i Aksa için vahdet 
etmek zorundayız.

Kadınları önemseyen bu sen-
dikal anlayış nedeniyle Hacı 
Said ve yönetimini de tebrik 
ediyorum. Çalışanların, özellik-
le de hanım kardeşlerimizin iş 
yerlerinde karşılaştıkları sorun-
ları toplumsal potada eriterek, 
birlikte bir güç olarak, kadının 
kutsiyetini de nazara alarak, 
sağlıklı bir örgütlenme yaparak 
haklarınızı korursanız çok daha 
güçlü emek örgütleri oluştura-
biliriz. Unutulmamalıdır ki; ör-
gütlü toplum, güçlü toplumdur. 
Örgütsüz toplum güdülmeye 
müsait bir toplumdur.”

Genel Başkan Yardımcımız 
Recayi Karslı da Kudüs ile ilgili 
kıyamete kadar Hak-Batıl mü-
cadelesinin süreceğini belirtti. 
Genel Başkan Yardımcımız 
Karslı şöyle konuştu: “Kadim 
dostumuz ve kardeşimiz, şerefli 
Pakistan halkına halkımızın 
selamını iletiyorum. Bu toplan-
tıyı düzenleyen konfederasyon 
başkanımız Hacı Said’e sizler 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ
SEVİNÇ VE KARSLI PAKİSTAN’DA

Pakistan

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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adına da teşekkür ediyorum. 
Pakistan milletini oluşturan onu 
imar eden hanım kardeşlerimizi 
de saygıyla selamlıyorum.

Bugün eğitimimizin konusuna 
baktığımızda dünyadaki ka-
dın-erkek eşitliğini bozan ve ka-
dın çalışanların bir takım kötü 
muamelelere maruz kaldığı 
noktasında dünyanın huzurunu 
bozan bir çalışma metoduyla 
karşı karşıyayız. Şunu he-
men belirtmek isterim ki eğer 
bugün dünyada adaletsizlik 
varsa dünya adalete muhtaç ise 
bizim kendi referanslarımızdan 
ayrılarak Haçlı Emperyalizm 
kültürüne teslim olmamızdan 
kaynaklanmaktadır. Şunu hiç 
unutmamamız gerekiyor ki, 
bizim referanslarımızda boy-
nuzsuz koç, boynuzlu koçtan 
hakkını alacaktır. Bugün dün-
yada zulüm, ayrımcılık, faşizm 
maalesef devam ediyor. Allah’ın 
ipine sımsıkı sarılmadığımız 
müddetçe kurtuluşa ereme-
yeceğiz. Sadece İslam coğraf-
yasında gözyaşı var, kan var, 
ölüm var, adaletsiz var, zulüm 
var. Dünyanın kuruluşundan 
kıyamete kadar biz istesek de 
istemesek de Hak-Batıl mü-
cadelesi devam edecek. Dünya 
adalete muhtaç. Önemli olan iyi 
olmak değil, adil insan olmak-
tır, adil iktidar olmaktır, adil 
devlet olmaktır. Eğer dünyaya 
yeniden adalet hükmedecekse 
bütün ümmet-i Muhammed’in 

referansı olan Allah’ın ahkâmı 
Kur’an-ı Kerim ve bu ahkâm 
üzerine çocuk yetiştiren ve dün-
yaya şekil veren kadınlar eliyle 
olacaktır.

Hanım kardeşlerimizi, örgütlü 
mücadelenin içinde yer almala-
rından dolayı tebrik ediyor, mü-
cadelenizde Allah’tan kolaylık-
lar ve başarılar diliyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum.” dedi.

PLF BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISI
Genel Başkan Yardımcıları-
mız Medeni Sevinç ve Recayi 
Karslı’nın Pakistan’daki ikinci 
günlerinde gündemleri Pakis-
tan Emek Federasyonu (PLF) 
Başkanlar Kurulu Toplantısı’na 
katıldılar. 

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Sevinç ve Karslı, Bem-Bir-Sen 
öncülüğünde kurulan Ulus-
lararası Emek Hareketi Kon-
federasyonu (ICLM) hakkında 

bilgiler verdiler ve üye olmayan 
sendikalara ve federasyonlara 
bu birliğe katılmaları için davette 
bulundular.

MUHAMMED İKBAL’İN KABRİNİ 
ZİYARET ETTİLER
Türkiye dönüşü öncesi Pakistanlı 
İslam âlimi, şair, filozof ve politi-
kacı yönüyle Muhammed İkbal’in 
kabrini de ziyaret eden Genel 
Başkan Yardımcılarımız Medeni 
Sevinç ve Recayi Karslı, burada 
Fatiha okuyup dua ettiler.

Türk tarihi açısından hayli 
değerli olan Muhammed İkbal, 
Türk milletinin tarihteki sıkın-
tılarıyla ilgilenmiş, Türklerin 
kahramanlıklarına dair şiirler 
kaleme almış, sömürgecilik 
döneminde bağımsızlığını koru-
yabilen tek Müslüman milletin 
Türkler olduğunu belirtmiş, 
Türkleri İslam rönesansını ger-
çekleştirebilecek potansiyele 
sahip millet olarak görmüştür.

Medeni Sevinç Recayi Karslı
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USLU: BİZ GÖRÜRSEK ONLAR DA GÖRÜR
‘Afrika’da 100 Bin Katarakt 

Projesi’ Lansman Toplan-
tısı gerçekleştirildi.

“Afrika’da 100 bin Katarakt 
Projesi”nin lansman toplantı-
sında konuşan Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekilimiz ve 
Memur-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Levent Uslu, kata-
rakt ameliyatı ile yüz bini aşkın 
insanın yeniden hayata gözlerini 
açmasına vesile olmanın çok 
önemli bir başarı olduğunu be-
lirterek, “Ama yetmez. Türkiye 
olarak daha fazlasını yapabiliriz. 
Milyonlara ulaşabilir ve insanla-
rın yeniden hayata tutunmaları-
na, kâinattaki bütün güzellikleri 
görmelerine vesile olabiliriz. 
Bizler görürsek, onlar da gö-
recek. O yüzden gözümüzü de 
gönlümüzü de kardeşlerimize 
açalım” dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 10 yıl 
önce başlattığı Afrika’da 100 bin 
Katarakt Projesi’nin lansman 
toplantısı İstanbul’da gerçek-
leştirildi. 2017 itibariyle tamam-
lanan proje, yapılan lansmanla 
dünyaya tanıtıldı. Toplantıya, İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
Uluslararası Doktorlar Birli-
ği (AID) Genel Başkanı Mevlit 
Yurtseven, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkan Vekilimiz ve Memur-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Levent 
Uslu, Memur-Sen İstanbul İl 
Temsilcisi Durali Baki ve Bem-
Bir-Sen 4 No.lu Şube Başkanı 
Ercan Olgun’un yanı sıra sivil 
toplum kuruluşlarının temsil-
cileri, proje kapsamında tedavi 
edilen hastalar, gönüllü hemşire 
ve çalışanlar ile birçok davetli 
katıldı.

USLU: GÖZÜMÜZÜ DE 
GÖNLÜMÜZÜ DE 
KARDEŞLERİMİZE AÇALIM
Hayır alanında İHH ile birlikte 
yol almaya devam edeceklerini 
kaydeden Bem-Bir-Sen Ge-
nel Başkan Vekilimiz ve Me-
mur-Sen Genel Başkan Yar-
dımcısı Levent Uslu, “İHH’nın 
gerçekleştirmiş olduğu yetim 
projeleri, ihtiyaç bölgelerine 
gıda yardımı, kurban dağıtım 
çalışmalarını çok önemsiyo-
rum. Tüm bu projelerde,  bütün 
mazlum bölgelere yardım gö-
türmek için hep birlikte çalıştık. 

Ancak katarakt ameliyatları 
projesi belki de bunların içinde 
en önemlisi. Çünkü bir insanın, 
görme duyusunu sonradan 
kaybetmesi bütün hayatını 
değiştiriyor, etkiliyor. Dünya-
da milyonlarca bu durumda 
insan bulunuyor. Bunlardan 
100.000’inin gözlerini açarak 
yeniden görmesini sağlamak 
büyük bir başarı ancak yeter-
li değil, Türkiye olarak daha 
fazlasını yapabiliriz. Milyonlara 
ulaşabilir ve insanların yeniden 
hayata tutunmalarına, kâinatta-
ki bütün güzellikleri görmele-
rine vesile olabiliriz” ifadelerini 
kullandı.

Sloganın da proje gibi çok 
anlamlı olduğunu sözlerine 
ekleyen Uslu, “Sloganda ‘sen 
görürsen onlar da görür’ deni-
yor, gerçekten de öyle. Bizler 
görürsek, onlar da görecek. O 
yüzden gözümüzü de gönlümü-
zü de kardeşlerimize, mazlum-
lara, tüm coğrafyalara ve ihtiyaç 
sahiplerine açalım. Bütün bu 
hayır çalışmalarına gönülle-
rimizle birlikte İHH ile birlikte 
yürümeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Levent Uslu

Sudan
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YILDIRIM: HEDEFİMİZE ULAŞTIK
İHH tarafından başlatılan proje; 
Sudan, Gana, Togo, Benin, Nijer-
ya, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, 
Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, 
Mozambik ve Somali’nin de 
aralarında bulunduğu 14 ülkede 
uygulandı. İHH 10 yıl içerisinde, 
Türkiye Sağlık Bakanlığı gibi 
kurumların yanında Sudan ve 
Nijer Sağlık Bakanlıkları, Dünya 
Sağlık Örgütü ve İslam Kalkın-
ma Bankası gibi uluslararası 
kurumlarla da işbirliği yaparak 
projeyi tamamladı.

Tamamlanan projenin lansman 
toplantısında konuşan İHH 
Genel Başkanı Bülent Yıldırım, 
proje için, “Bu çok zor, yapıla-
maz” diyenler olduğunu hatır-
latarak, “İlk başlarda gönüllü 
doktorlarımızı götürüyorduk. 
Diğer kurumlar bu konuyu 
henüz gündemlerine almamış-
lardı. Ama gözler açılınca ve 
insanların mutluluğunu görün-
ce ‘Biz bunu yapabiliriz’ dedik. 
Çünkü çok büyük bir hayır 
girişimiydi bu. Adeta dünyaya 
yeniden geliyorsunuz. Bu çer-
çevede bugün bu hedefimize 
ulaştık” dedi.

YURTSEVEN: SADECE 
AMELİYATLAR DEĞİL, 
HASTANE VE KLİNİKLER DE 
AÇTIK
Uluslararası Doktorlar Birliği 
(AID) Genel Başkanı Mevlit 
Yurtseven de Afrika’da sadece 
katarakt ameliyatı değil, has-
tane ve klinikler de açtıklarını 
söyledi. Yurtseven sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: “Katarakt 

dünyada her toplumda, her 
coğrafyada görülebilir. Bugün 
Afrika’daki halkların çoğu ka-
tarakt hastalığından mustarip. 
Katarakt, önlenebilir körlük 
nedenlerinin en başında gelir. 
Tüm katarakt hastaları bir za-
manlar bizler gibi gayet sağlıklı 
görüyorlardı. Sadece sağlık 
değil, sosyal bir sorun aynı 
zamanda katarakt. Ameliyatla 
kazandırdığımız şey sadece 
görme yetisi değil, ona bak-
makla yükümlü olan kişilere 
de özgürlüğünü vermektir.”

Bülent Yıldırım

Mevlit Yurtseven
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Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Genel Başkan Veki-

limiz Levent Uslu ve Ankara 3 
No.lu Şube Başkanımız Ha-
nefi Sinan, Ekonomik ve Sos-
yal Araştırmalar Merkezi’nin 
(ESAM) WOW Hotel’de düzenle-
diği 26. Uluslararası Müslüman 
Topluluklar Birliği Kongre-
si’ne katıldı. Bem-Bir-Sen’in 
de sponsor olduğu kongrenin 
“Sorunlar ve Fırsatlar Denk-
leminde İslam Dünyası” baş-
lıklı oturumda konuşan Genel 
Başkanımız Turbay, “Batı’nın 
ürettiği krizlere çözüm İslam 
birliğidir.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın me-
saj gönderdiği 26. Uluslararası 
Müslüman Topluluklar Birliği 
Kongresi’nde açış konuşmaları 
Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, Sudan 
İslami Hareket Genel Başkanı 
Zübeir Ahmed Elhasan Moha-
med, Filipinler İslami Özgürlük 
Cephesi (MILF) Genel Başkanı 

26. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN 
TOPLULUKLAR BİRLİĞİ KONGRESİ

Dr. Hacı Murat İbrahim, Me-
mur-Sen Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ali Yalçın, Hindistan 
Cemaat-i İslami Genel Başkan 
Yardımcısı Arif Ali Thottancheri, 
Hak-İş Konfederasyonu Genel 
Başkanı Mahmut Arslan, Filistin 
İslami Direniş Hareketi (Hamas) 
Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Cansu-
yu Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Genel Başkanı Mustafa 
Köylü, Pakistan Cemaat-i İslami 
Dışilişkiler Başkanı Abdulgaffar 
Aziz, PTT Genel Müdürü Kenan 

Bozgeyik, Moritanya Tevasul 
Partisi Genel Başkanı Muham-
med Cemil Mansur, Lübnan 
İslami Çalışma Partisi Genel 
Başkanı Şeyh Zübeyr Cad ve 
Saadet Partisi Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil-
türk tarafından yapıldı.

SORUNLAR VE FIRSATLAR 
DENKLEMİNDE İSLAM DÜNYASI
Allan Bilal’in başkanlık yaptığı 
ve başlığı “Sorunlar ve Fırsatlar 
Denkleminde İslam Dünyası” 
olan ikinci oturumda ise Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, Ege 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sabri Tekir, Bulgaristan 
Yüksek İslam Şûrası Başkanı Dr. 
Vedat Ahmed, Keşmir Cemaat-i 
İslami Milletvekili Abdurreşid 
Turabi, Mali’den Osman Diarra 
ve Etiyopya’dan Bederu Hussene 
Nuru konuştular.

MÜRSEL TURBAY: BATI’NIN 
ÜRETTİĞİ KRİZLERE ÇÖZÜM 
İSLAM BİRLİĞİDİR
Oturum Başkanı Allan Bilal’in 
ilk olarak söz verdiği Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
Uluslararası Müslüman Top-

26. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi
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luluklar Birliği Kongresi’nin bu 
sene ele aldığı konu başlığının 
son derece önemli ve isabetli 
olduğunu belirterek, “Küresel 
Krizler, İslam Dünyası ve Batı” 
temasının Müslüman toplumlar 
olarak yaşadığımız onca soruna 
ilişkin çok kapsamlı bir başlık 
olduğunu söyledi. 

Mürsel Turbay şunları söyledi:

“Öncelikle, küresel krizlerin ne-
denini tespit etmeden bu kriz-
lere çözüm bulmamız mümkün 
değildir. Sürekli ve yoğun şe-
kilde kriz üreten küresel politik 
bir anlayışla karşı karşıyayız. 

Hâkim küresel sistemin çağın 
şartlarını karşılamadığı, güçler 
dengesinin değişmeye başla-
dığı, iletişim araçlarının bütün 
insanların anbean birbirinden 
haberdar olmasını sağladığı bu 
çağda; geçmiş yüzyılda gücü 
elinde bulunduranların ürettiği 
bir kaosu yaşıyoruz. Yaşadıkları 
güç kaybını telafi etmek isteyen 
küresel ağababalar, ‘Bizim sö-
zümüzün geçmediği bir dünya 
olmaz olsun’ mantığıyla hareket 
ederken bütün insanlığı yakıyor, 
yıkıyor ve yok ediyor. 2 asırdan 
bu yana sömüre sömüre iliğini 
kuruttuğu coğrafyaların isyanı 
karşısında korkuya kapılan bu 
aktörler, kontrollü krizlerle 
ülkeleri parçalayıp hâkimiyet-
lerinde tutmak için züccaciye 
dükkânına giren fil gibi ortalığı 
kırıp döküyorlar. Genelde ‘Batı’ 
olarak ifadelendirdiğimiz bu ak-
törlerin küresel adalet ve vicdan 
adına hiçbir değer tanımadan 
giriştikleri mevcut düzenlerini 
koruma hamleleri, İslam coğ-
rafyalarında savaş, katliam, göç 

ve açlık olarak tebarüz ediyor. 
Peki, Batılı aktörlerin ürettik-
leri kriz ve kaos senaryolarına 
karşı İslam dünyası ne yapıyor? 
Üzülerek söylüyorum ki; işin 
en acıklı tarafı da barış dininin 
sahipleri bu manzara karşısın-
da son derece edilgen bir tavır 
içinde. Coğrafyalarımıza taşınan 
kriz ve savaş ortamlarına karşı, 
muhatap aktörlerin değirme-
nine su taşımaktan başka bir 
şey yapmıyoruz, yapamıyoruz. 
Müslümanlar için hazırlanan bu 
kirli senaryoların birer figüranı 
olmaktan başka bir çaba ortaya 
koyamıyoruz. 

Recai KutanTemel Karamollaoğlu
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan 

tarafından açıklanan “taşeron 
sorununun çözümüne yönelik 
yapılan düzenleme” hepimizi 
sevindirmiştir.

Çalışma hayatında yaşanan bu 
önemli sorunun çözümü için 
direktifleri ile sorunu çözen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’a, Başba-

kanımız Sayın Binali Yıldırım’a, 
gayret gösteren Çalışma, Sos-
yal Güvenlik Bakanımız Sayın 
Jülide Sarıeroğlu’na ve Maliye 
Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, 
teşekkür ederiz.

Yapılan açıklamalardan başta 
çalışanlar olmak üzere ka-
muoyunun beklediği önemli 
bazı konuların eksik olduğunu 
belirtmek isteriz.

Belediye ve İl Özel İdarelerde 
5393 Sayılı Belediye kanunun 
49. maddesine göre sözleşmeli 
çalışanlara kadro verilmesi 
gereklidir. Bu eksiklik kanun-
laşma sırasında giderilmelidir. 
4B Sözleşmelilere de kadro 
verilmelidir.

Ayrıca; Belediye ve İl Özel 
İdarelerde çalışan memur 
görevleri yapan işçilerin talepte 
bulanalar memur kadrosuna 
geçirilmelidir. Kamu Görevlileri 
3. Dönem Toplu Sözleşmesinin 
36 maddesinde bu konuda hü-
kümet iradesini ortaya koymuş 
ve çalışma yapılması kararı 
alınmıştı.

TALEPLERİMİZ
Kamu kurum ve kuruluşların-
da, personel çalıştırılmasına 
dayalı hizmet alım ihaleleri 
kapsamında istihdam edilmek-
te olan işçilerin (kamuoyunda 
bilinen ismiyle “taşeron işçile-
ri”), kamu kurum kuruluşları-
nın işçi kadrolarına geçirilmesi 
yönünde yapılan kanun çalış-
maları; Sendikamız tarafından 
da yakından takip edilmiş ve 
Sendikamızın taleplerinin de 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE
MEMURİYET GÖREVİ YAPAN İŞÇİLERİN 
MEMUR KADROLARINA 
GEÇİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ

Malum aktörlerin savaş planına 
karşı barış, kriz planına karşı 
suhulet, haksızlık planına karşı 
adalet, bölme planına karşı 
vahdet düzleminde buluşa-
mıyor, bize dayatılan şeytani 
politikalara boyun eğiyoruz. 
Müslümanlar olarak bu iflah 
olmaz ataletten kurtulamadık-
ça, maalesef hiçbir ulvi amacın 
öznesi ve umudu olamayacağız. 
Niyetim burada karamsar bir 
tablo çizmek değildir. Mevcut 
halimizi ortaya koyarken, umut 
dininin bireyleri olarak üzerimi-

ze düşen sorumlulukları hatır-
latmak, yaşanan acı tabloların 
Rabbimizin kaderinden değil, 
elimizle yaptıklarımız veya 
yapmadıklarımızdan kaynaklan-
dığını vurgulamaktır. Krizlere, 
kaoslara karşı çözüm oldukça 
basittir; feraset, basiret, gayret 
ve vahdet. Genel konuya ilişkin 
ifade edeceklerim bunlardır.

DİĞER OTURUMLAR
“Batı ve Müslüman Algısı” 
başlıklı üçüncü oturuma Atik 
Akdağ, “Küresel İktisadi Sistem 

ve İslam Dünyasının Ekonomik 
Potansiyeli” başlıklı dördüncü 
oturuma Dr. Ertan Yülek, “Kü-
resel Krizler Bağlamında Kültür 
ve Düşünce Dünyamız” başlıklı 
beşinci oturuma Dr. Abdullah 
Sevim, “İslam Dünyasının Fela-
keti: Etnik ve Mezhepsel Çatış-
malar” başlıklı altıncı oturuma 
Hasan Bitmez başkanlık yaptı.

26. Uluslararası Müslüman 
Toplulukları Birliği Kongresi 
sonuç bildirgesinin okunmasıy-
la son buldu.
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bu kanun çalışmalarında dik-
kate alınması için azami gayret 
gösterilmiştir.

Bu çerçevede;
a)  Yapılacak kanun düzenleme-

si sonrasında hizmet alımı 
yoluyla işçi istihdamına de-
vam olunmamasına yönelik 
talebimiz doğrultusunda, 
yerel yönetimlerde kamu 
personeli (memurlar ve 
sözleşmeli personel) eliyle 
yürütülmesi gereken işler 
için bundan böyle hizmet 
alımı yapılmaması ve ilave 
personel ihtiyacının yeni 
kamu personeli alımı sure-
tiyle giderilmesi,

b)  Hâlen personel giderleri 
arasında yer almayan hizmet 
alımı giderlerinin, yerel 
yönetimlerin personel gideri 
haline dönüştürülmesi hâ-
linde, personel giderlerinin 
artmış olması gerekçe gös-
terilerek, yerel yönetimlerde 
uygulanmakta olan sosyal 
denge tazminatı sözleşmele-
rinin ve sosyal denge tazmi-
natı ödemelerinin devamına 
zarar verebilecek girişimleri 

veya kanuni gerekleri önle-
yecek düzenlemelere de yer 
verilmesi,         

c)  Yerel yönetimlerde, 657 
sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. maddesinin 
(C) fıkrasına göre istihdam 
edilmekte olan geçici perso-
nelin, sözleşmeli personel 
statüsüne geçirilmesi,

d)  Yerel yönetimlerde, çalış-
ma barışına yeni bir ivme 
kazandırılması ve daha 
huzurlu bir çalışma ortamı 
oluşturulması amacıyla,  
geçici işçi olarak çalışmak-
ta olanların da sürekli işçi 
kadrosuna geçirilmesi veya 
çalışma sürelerinin artırıl-
ması,

Şeklinde sıralayabileceğimiz 
talepler karşılığını bulmuştur. 
Özellikle belirtmek gerekirse, 
yapılacak düzenlemenin, sosyal 
denge tazminatı sözleşmele-
ri ve sosyal denge tazminatı 
ödemeleri açısından bir olum-
suzluk meydana getirmemesi 
sağlanmıştır. 

Öte yandan;

a)  Yerel yönetimlerde, sözleş-
meli personel olarak çalış-
makta olanların memurluğa 
geçirilmesi,

b)  Hâlen yerel yönetimlerde 
işçi olarak çalışmakla birlik-
te memurlar eliyle yapılması 
gereken işlerde görevli olan-
ların da talepte bulunanların 
memurluğa geçirilmesi,

c)  Vekil memur görevi yapanla-
ra kadro verilmesi,

Ayrıca,  personel çalıştırılması-
na dayalı hizmet alım ihaleleri 
kapsamında istihdam edilmek-
te olup da kadroya geçirilecek 
işçilerden yine memurlar eliyle 
yapılması gereken işlerde gö-
revli olanların kadrolu işçiliğe 
geçişi sonrasında memurluğa 
geçirilmesine ve aynı işi yapan-
ların aynı statüde istihdam edil-
mesine yönelik çalışmalarımıza 
da devam olunacaktır.

Yönündeki taleplerimizin de ta-
kipçisi olmaya devam edeceğiz. 
İnanıyoruz ki kanunlaşma aşa-
masında bu eksikler giderilerek 
çalışanlar mutlu edilecektir.
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2017’NİN 
SON KPDK 
TOPLANTISI 
TAMAMLANDI

Kamu Personeli Danışma 
Kurulu (KPDK) toplantısı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu baş-
kanlığında, Bakanlık binasında 
gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı 
Ali Yalçın ve Memur-Sen’e üye 
hizmet kolunda yetkili sendika-
lar ile Sendikamız adına Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
Genel Başkan Yardımcılarımız 
Gürkan Alper ve Recayi Kars-
lı, Kamu Personeli Danışma 
Kurulu’nun (KPDK) bu yılki son 
toplantısına katıldı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıda Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
Sendika olarak teklif, talep ve 
görüşlerimizi dile getirdi.

Belediye ve Özel İdarelerde gö-

rev yapan sözleşmeli personel 
ile 4C’lilerin kadroya geçirilme-
si, ayrıca kamu kurumlarında 
memuriyet görevleri yapan 
kadrosu işçi olan çalışanla-
rın memuriyete geçirilmesi 
gerektiğini dile getiren Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
taşeron olarak belediyelerde 
çalışanların durumları ile ilgili 
olarak da belediyeleri ekonomik 
anlamda sıkıntıya sokmayacak, 
taşeron olarak görev yapanların 
mağduriyetini giderecek çözüm 
üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Bem-Bir-Sen olarak uzun 
süredir gündeme getirdiğimiz, 
hatta toplu sözleşmede muta-

bakata varılan konulardan birisi 
olan büyükşehir bağlı kuruluş-
larda daire başkanlarının 3600 
ek gösterge verilmesi ile ilgili 
olarak Sendikamız tarafından 
taslak hazırlandığını hatırlata-
rak, Bakanlar Kuruluna imzaya 
sunulmasını istedi.

Üçüncü Dönem Toplu Sözleş-
mede varılan anlaşma gereğin-
ce tarafların fiili hizmet zammı 
verilmesi talep edilen görevlere 
ilişkin olarak bir komisyon 
kurulmuştu. Bu komisyon fiili 
hizmet hakkına ilişkin üniversi-
telerde çalışma yapacak, bunu 
da sendikalarla paylaşacaktı. 
Ancak geçen zaman içerisin-
de bu anlamda sendikalara 
herhangi bir taslak ve çalışma 
henüz ulaşmamıştı. Genel 
Başkanımız Turbay, “Çalışma 
yapıldıysa ya da sonuç çıktıy-
sa bize iletilmesini istiyoruz. 
Çünkü bize bir sonuç gelmedi. 
İtfaiye ve zabıtalardaki fiili hiz-
met zammı sorununun çözül-
mesi gerekiyor. Özellikle itfaiye 
çalışanlarının kanunda verilmiş 
ancak yönetmelikle yangın 
saatine bağlanmış uygulamanın 
bir an önce Bakanlık tarafından 
düzeltilmesi gerekiyor.” dedi.

Genel Başkanımız, “Özellikle 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
KPDK Toplantısı

Mürsel Tubay
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yerel yönetimler hizmet ko-
lunda belediyelerimizin önemli 
bir unsur olan itfaiye ve zabıta 
çalışanlarını ilgilendiren İtfaiye 
ve Zabıta Yönetmeliklerinin bir 
an önce yönetişim anlayışıyla 
hizmet kalitesinin ve çalışan 
memnuniyetini artıracak şe-
kilde çıkarılmasını bekliyoruz.” 
diye konuştu.

Bütçe K cetvelinde yer alan 
maktu mesailere ilişkin kayıp-
larımızın olduğunu, bu kayıpları 
gidermek için ortaya koydu-
ğumuz taleplerimizin dikkate 

alınmadığını söyleyen Genel 
Başkanımız, “Uyarılarımıza rağ-
men devlet hiç dokunmamak ve 
eskisini hiç değiştirmemek adı-
na, nüfusu 750 binin üzerinde 
kalan belediye kalmamasına, 
hepsinin büyükşehir olmasına 
rağmen bu maddeyi bile düzelt-
miyor. Biz aynı zamanda hata 
yapılmaması için de teklifte bu-
lunuyoruz. Uyarılarımızın dikka-
te alınması gerekir.” sözleriyle 
rahatsızlığımızı dile getirdi.

KREŞ HİZMETİ
4. Dönem Kamu Görevlileri 
Toplu Sözleşmesinin 41. mad-
desinde Kreş Hizmeti başlığı 

kanunlarında yer alan ‘yaptırır’ 
hükmü gereğince hizmet alımı 
şeklinde bu imkânın sağlanma-
sına yönelik bir sistem geliştir-
miş, böylelikle isteyen veli ken-
disinin de seçme özgürlüğünde 
olan sistemle hem hizmetinden 
memnun olduğu kreşe vermeyi 
hem de yol sebebiyle yaşanan 
sıkıntıdan kurtulması hedeflen-
miştir. Bu hizmetin belirlenmiş 
olan kısmı Kurum tarafından, 
geriye kalanı ise veli tarafından 
ödenmektedir. Bu sistemle 
personelde yüksek memnuniyet 
oluşmuştur.”

Uzun süredir devam eden bu 
uygulamanın 2017 yılında teftiş 
yapan Sayıştay denetçisinin 
uygun bulmaması sebebiyle 
durdurulduğunu hatırlatan 
Genel Başkanımız Turbay, Sa-
yıştay denetçisinin bu yorumu 
yapmasının sebebinin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkartılmış olan 16.08.2013 tarih 
ve 28737 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanmış “Gebe veya 
emziren kadınların çalıştırılma 
şartlarıyla emzirme odaları ve 
çocuk bakım yurtlarına dair” 
yönetmeliğin 5. maddesi ol-
duğunu söyledi. İlgili maddeye 
istinaden aynı kurumda görev 
yapan işçi ve taşeron çalışma-
larına hizmet alımı şeklinde 
yararlanmasında sıkıntı gö-
rülmez iken bu maddeye göre 
657 Sayılı Kanuna tabii devlet 
memurlarının bu hizmetten 
yararlanamadığını dile getiren 
Mürsel Turbay, “İstanbul gibi 
bir kentte kurumlar kreş açsa 
da yaralanabilecek personel 
kısıtlı kalmakta ve ayrıca hizmet 
kalitesine yönelikte memnuni-
yet istenilen ölçüde sağlanama-
maktadır. Kaldı ki çoğunluktaki 
kurumların mekânsal imkânları 
da yetersizdir. Bu konunun çö-

altında “Kamu kurum ve ku-
ruluşları, imkânları çerçeve-
sinde personeline kreş hizmeti 
sunma, kalitesini ve kapasitesi-
ni artırma konusunda ihtimam 
gösterir” dendiğini hatırlatan 
Genel Başkanımız, özellikle 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 
metropol şehirlerde bu konuda 
sıkıntı yaşandığını belirterek, 
“Kadınların çalışma hayatına 
katılımının sayısal olarak diğer 
illere göre yüksek olduğu bu 
illerimizde kadınların çalışma 
hayatına katılımını olumsuz 
etkileyen kreş hizmetinin tek bir 
merkezde verilmesi nedeniyle 
hem kalite hem de kapasite 
olarak eksiklikler yaşanmak-
tadır. Ayrıca İstanbul gibi mega 
bir kentte bir noktada kreş hiz-
metinin veriliyor olması sıkıntı 

çıkarmaktadır. İnsanlar işlerine 
gitmek için güneş doğmadan 
saat 5 ya da 6’da yola çıktığı bir 
kentte çocuğu o saatlerde yola 
çıkarmak trafik çilesini onlara 
yaşatmak pek de güzel olma-
maktadır.” dedi.

Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “İstanbul Büyükşehir Bele-
diyemiz ve bağlı kuruluşlar bu 
durumun çözümü için Belediye 

Gürkan Alper

Recayi Karslı
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zülmesini istiyoruz.” talebinde 
bulundu. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, 
sorunun çözümü için çalışma 
yapılacağını söyledi.

MEMUR-SEN OLARAK GENEL 
TALEPLER
Memur-Sen’e üye sendikala-
rın başkanlarının da söz aldığı 
toplantıda konuşan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ali Yalçın, “Toplu 
Sözleşme metninde çalışma 
konuları başlığı altında topla-
nan hükümlerle ilgili olarak 
başlatılmış çalışmaların 31 
Aralık 2017 tarihine kadar 
sonuçlandırılarak 31 Ocak 2018 
tarihinden itibaren kamu görev-
lilerinin lehine hayata geçiril-
mesi zorunluluğunu son kez 
yineliyoruz. Bununla birlikte, 
gerek KPDK gündemine getiri-
lerek üzerinde değerlendirme-
ler yapılan konular, ülkemizde 
ve dünyada yeni gelişmelerin 
olması, ekonomik paramet-
relerdeki değişiklikler, döviz 
kurlardaki hareketlilik, enflas-
yonun ürettiği baskı, sorunlar 
ve çelişkiler üzerinden toplu 
sözleşmelerde yer almamakla 
birlikte Bakanlığınız dâhil ilgili 

kurumlara yazılı ya da sözlü 
olarak iletilen tekliflerimizin de 
2018 yılı Mart ayındaki gerçek-
leştirilecek Kamu Personeli 
Danışma Kurulu toplantısına 
kadar birlikte oluşturacağımız 
ortak çözüm noktalarında so-
nuçlandırılması teklifimizi ifade 
ediyoruz” dedi.

KPDK’nın etkin bir çözüm 
birlikteliği olarak görülmesi 
gerektiğini ifade eden Me-
mur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 
kamu görevlilerinin büyümeden 
pay alması, ortak bir noktada 
buluşulması, imza altına alınan 
konuların hayata geçirilmesin-

deki engellerin ortadan kaldırıl-
ması, Toplu Sözleşme Mevzua-
tının yeniden ele alınması, 4/B 
ve 4/C’lilerin KİT’lerdeki memur 
işi yapan işçilerin de dâhil 
olduğu şekilde kadroya geçiş 
düzenlemesi, kadro beklentile-
rinin karşılanması, sorunların 
birlikte çözülmesi, Gelir Ver-
gisi haksızlığının giderilmesi, 
OHAL Komisyonu Takviminin 
Konfederasyon ile paylaşılması, 
çözüme odaklı öneriler paketi 
oluşturulması, geçici perso-
nelin ve bazı işçilerin kadrolu 
statüye geçirilmesi, ek ödeme 
kaynaklı sorunların giderilmesi, 
işçilikte geçen sürelerin memu-
riyette değerlendirilmesi, kamu 
görevlilerinin kadro ve derece-
lerindeki sınırın kaldırılması, 
refakat izninin kullanılmasına 
yönelik oluşmuş sıkıntıların 
giderilmesi, döner sermayeye 
ilişkin sorunların giderilmesi, 
fiili hizmet zammı kapsamının 
genişletilmesi, emekli ikra-
miyesine ve maaşına ilişkin 
mağduriyetin giderilmesi, ek 
göstergeye ilişkin sorunların 
giderilmesi, kreş hizmeti su-
nulamayan işyerleri için kadın 
kamu görevlilerine kreş ücreti 
ödenmesi gerektiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
KPDK Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
KPDK Toplantısı
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USLU: MESLEKİ ODALAR İDEOLOJİK BAKIŞTAN KURTULMALI
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ USLU, TEKDER’İN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Memur-Sen ve Bem-Bie-Sen 
Genel Başkan Yardımcımız 

Levent Uslu, Teknik Elemanlar 
Derneği (TEKDER) İstanbul İl 
Başkanlığı tarafından düzenle-
nen toplantıya katıldı.

Teknik alanda faaliyet göste-
ren sivil toplum örgütlerinden    
TEKDER İstanbul İl Başkanlığı, 
İstişare Kurulu Üyeleriyle bir 
araya gelerek eski dönemin 
değerlendirmesini yapıp yeni dö-
nemin yol haritasını netleştirdi.

MESLEK ODALARININ 
İDEOLOJİK BAKIŞ AÇILARINDAN 
KURTULMASI ŞART
Toplantıda konuşan Genel 
Başkan Yardımcımız Levent 
Uslu, meslek odalarının ideolo-
jik bakış açılarından kurtulması 
gerektiğine işaret ederek, mev-
cut oda yönetimlerinin mes-
leki çalışmalar yapmak yerine 
ideolojik ve siyasi faaliyetlerden 
geri durmadığına dair serze-
nişte bulundu. Genel Başkan 
Yardımcımız Uslu, “Ülkemizin 

kritik alanlarının başında gelen, 
teknik alana dair çalışmaları 
yürütmesi gereken meslek 
odalarının; artık ya ideolojik 
gözlüklerini çıkarmasının ya da 
TEKDER gibi köklü sivil toplum 
kuruluşlarının iş başına geçe-
rek odaları kendi mecralarına 
oturtmasının zamanı gelmiştir.” 
ifadelerini kullandı.

SİVİL YAPILARIN MEDENİYETLERİN 
OLUŞUMUNDAKİ KATKISI 
AZIMSANAMAZ
Gaziosmanpaşa Paşaköşkü’n-
de gerçekleştirilen programa 
Tacik hafız Rıdvan Rahimov’un 
Kuran tilavetiyle başlandı. Açı-
lış konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye çıkan İl Başkanı Prof. 
Dr. Metin Gümüş, başkanlı-
ğı devralmasından bu yana 
yapılan faaliyetler hakkında bir 
sunum gerçekleştirerek kurul 
üyelerine detaylı bilgilendir-
mede bulundu. Prof. Dr. Metin 
Gümüş, sivil yapıların yöne-
timlerle işbirliğinin kaçınılmaz 
olduğunu, gelişim süreçlerinin 
sadece yönetimlere bırakı-
lamayacağını ifade ederek 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Tarihteki medeniyetlerin 
inşa süreçlerine bakıldığında; 
bu gelişimin sadece yönetim 
kademeleriyle gerçekleştiril-
mediğini, sivil oluşumların da 
buna çok ciddi katkılar sağla-
dığını görmekteyiz…”

Levent Uslu

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul İl Başkanlığı
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MEDENİYETİMİZİN İNSANLIĞA 
KAZANDIRDIĞI ‘ÖNCÜ 
BİLİM ADAMLARI’NI GENÇ 
NESİLLERİMİZE TANITMAMIZ ŞART
Editörlüğünü ve koordinatörlü-
ğünü Genel Sekreter Emrullah 
Köker’in, metin yazarlığını ise 
Rumeysa Aksu’nun yaptığı 
‘Öncü Bilim Adamları’ risalele-
rini hazırlayarak gerekli yerler 
ile paylaşma amacında olduk-
larını aktaran Metin Gümüş, 
“Öncü Bilim Adamları Risaleleri 
çalışmalarını oldukça önemsi-
yoruz. Bilim adamları her ne ka-
dar ideolojik, dini ve etnik bakış 
açılarından beri olsalar da; biz-
ler genç nesillerimizin özgüven-
lerinin arttırılması noktasında, 
İslam medeniyetinin yetiştirdiği 
büyük dahi ve bilim adamlarını 
en iyi şekilde tanıtmak duru-
mundayız. Bu kapsamda Öncü 
Bilim Adamları serimizin ilk 
risalesi olan mekanik dâhisi El 
Cezeri ile çalışmalarımıza başlı-
yoruz.” şeklinde konuştu.

GENÇ TEKNİK ELEMAN 
ADAYLARININ ELLERİNDEN 
TUTULMALI
Prof. Dr. Metin Gümüş, ülke-
mizin teknolojik olarak daha iyi 
noktalara gelmesi için kalifiye 
teknik elemanların yetiştiril-
mesinin şart olduğunu dile 
getirdi. Gümüş, bu konuyla 
alakalı olarak kendi üyelerinden 
belli bir mesleki seviyeye gelmiş 

mühendisler ile genç mühendis 
adaylarını buluşturduklarını ve 
böylece yarının aranan teknik 
elemanlarını bugünden hazırla-
maya çalıştıklarını ifade etti.

Genel Sekreter Emrullah Kö-
ker de, bir Alman Profesörün 
danışmanlığını yaptığı öğren-
cisinin tez savunması önce-
sinde kravatını düzeltmesinin, 
öğrencide oldukça olumlu bir 
etki yarattığını örnek göstere-
rek gençleri yetiştirmek adına 
yapılacak küçük dokunuşların 
çok büyük etkilerinin olacağına 
işaret etti.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİ 
FİNANSÇILIKTA DEĞİL 
TEKNOKRATLIKTA
Finans sektörünün dünya-
da gelişmekte olan ülkeler 
için her zaman göz boyayıcı 

olduğunu belirten Takas-
bank Bilgi Teknolojileri Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ekrem 
Arıkan, finansçılığın ülkemiz 
gibi gelişmekte olan ülkeler 
için bir tuzak olduğunu ifade 
ederek şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Ülkemizin kurtulu-
şunun teknokratlıkta olduğunu 
düşünenlerdenim. Yıllarca bize 
finans sektörünün çekici kılın-
maya çalışıldığını müşahede 
ettiğimizi göz önünde bulun-
durursak bu tuzağa düşmeden 
teknik alana yönelik faaliyet-
lere hız vererek bir finansçı 
ülkesi değil de teknokrat ülkesi 
olmaya çalışmalıyız.” Arıkan, 
ülkemizde teknik çalışmala-
rın ve bu çalışmaları yürüten 
beyinlerin el üstünde tutulması 
gerektiğini, ayrıca toplumda bu 
konuda bir bilinç oluşturulma-
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sının şart olduğunu belirterek 
teknik elemanlar olarak bura-
da kendilerine iş düştüğünün 
altını çizdi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZIN 
ULUSLARARASI ARENAYA 
AÇILMASININ ZAMANI GELDİ DE 
GEÇİYOR BİLE
Toplantının moderatörlüğünü 
yapan eski İl Başkanı iş ada-
mı Hüseyin Kurşun, ülkedeki 
sivil toplum örgütlerinin hedef 
büyütmeleri gerektiğini be-
lirterek uluslararası arenada 
boy göstermenin zamanının 
geldiğini vurguladı. Kurşun 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Mesela, bizler; İslam dünyasın-
da teknik alanda faaliyet gös-
teren sivil toplum örgütlerine 
öncülük ederek teknik alanda 
bir Birleşmiş Milletleri vücuda 
getirebiliriz. Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
öncülüğünde ülkemize gelerek 
buradan mezun olan üniversite 
öğrencileri üzerinden; teknik 
alanda küresel, öncü bir yapıya 
dönüşmemizin hayal olmayaca-
ğı kanaatindeyim.”

MİSYONDAN ÇOK UZAKLAŞTI
İstanbul Halk Ekmek Genel 
Müdür Yardımcısı Ünal Akgül de 
meslek odalarının yıllardan beri 
kanayan birer yara olduğunu ve 
mesleki çalışmalarda bulunmak 
yerine siyasi parti gibi davrana-
rak şaşırtmaya devam ettiğini 
ve mesleki çalışmaları yürütme 
misyonlarından çoktan uzaklaş-
tıklarını ifade etti. Akgül ayrıca; 
birçok teknik elemanın odalar 
hakkındaki yasal mevzuatı 
bilmediğini müşahede etme-
nin üzüntü verici olduğunu dile 
getirerek bu konuda ilgililere 
bilgilendirme yapılması gerekli-
liğinin altını çizdi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ 
ÇALIŞTAYA KATILDI

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcılarımız Medeni Sevinç ve Gür-

kan Alper, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen Büyükşehir Belediyelerinin Yeni Hizmet 
Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayda hizmet sunum kapasitesi, etkin kaynak kullanımı, 
tek elden imar planı, daha fazla gelir ve kaynak yaratılması 
düzenli kullanılması, daha fazla iş yapma, iş yapış şeklinin et-
kin kullanımı, farklı iş yapma kanalları geliştirme konularının 
masaya yatırıldı.
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İMAM HATİPLİLER ANİMDER’İN 
PİLAV GÜNÜ’NDE BULUŞTU
Genel Başkanımız Mürsel 

Turbay, Animder tarafın-
dan düzenlenen Pilav Günü’ne 
katıldı.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Antalya Şube Başka-
nımız Âdem Deveci ile birlikte 
Antalya İmam Hatip Lisesi Me-
zunları ve Mensupları Derneği 
(Animder) tarafından düzen-
lenen Pilav Günü’ne katıldı. 
Animder yönetiminden yapılan 
açıklamada Antalya Kızılarık 

İmam Hatip Lisesi’nde düzenle-
nen Pilav Günü’ne destek veren 
sponsorlara teşekkür edilerek, 
“İmam Hatip Lisesi Mezunları 
ve Mensupları Derneği (Anim-
der) olarak bu yıl 24.09.2017 

tarihinde 14’üncüsünü düzen-
lediğimiz Pilav Günü’ne katkı-
larını esirgemeyen tüm spon-
sorlarımıza, günümüze icabet 
eden tüm katılımcılarımıza, tüm 
mezunlarımıza, öğretmen ve 
öğrencilerimize ayrıca Animder 
mensuplarımıza teşekkürle-
rimizi arz ediyoruz. Daha nice 
pilav günlerinde buluşmak 
dileğiyle.” denildi.

Antalya İmam Hatip Lisesi me-
zunu Antalya Milletvekili Hü-
seyin Samani tarafından Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay’a 
günün anısına plaket tak-
dim edildi. Genel Başkanımız 
Turbay, Pilav Günü’ne katılan 
Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Türel, Kepez 
Belediye Başkanı Hakan Tütün-
cü ve Aksu Belediye Başkanı 
Halil Şahin’le sohbet etti.

TEVFİK SOMALİ SOSYAL GELİŞİM DERNEĞİ 
İLK GENEL KURULUNU YAPTI
Aynı zamanda Asma Köprü 

Derneği Genel Başkanlığını 
yapan Ankara 3 No.lu Şube Baş-
kanımız Hanefi Sinan desteğiyle, 
Türkiye’de eğitim gören Somalili 
öğrenciler tarafından kurulan 
Tevfik Somali Sosyal Gelişim 
Derneğinin ilk genel kurulu 
gerçekleştirildi. Genel Kurula 

katılan Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası (Bem-
Bir-Sen) Genel Başkanımız Mür-
sel Turbay, Somali’nin ve Somali 
halkının her zaman yanında ol-
duklarını, her gün Somali dâhil 
İslam coğrafyası için dua ettikle-
rini belirterek, “Eğitim vesilesiyle 
Türkiye’de ağırladığımız Somalili 

öğrencilerimiz de kardeşlerimiz, 
evlatlarımızdır. Her zaman yanı-
nızdayız.” dedi. Yapılan genel ku-
rul sonucu Tevfik Somali Sosyal 
Gelişim Derneğinin başkanlığına 
seçilen Mohamoud Ahmed Sa-
lad, 2017 yılında gerçekleştirilen 
faaliyetleri ve karşılaştıkları so-
runları anlattı.

Mohamoud Ahmed Salad
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Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Çorum’da her yıl 

düzenlenen Asırlık Kargı Pana-
yırı’na katıldı. Panayırın en çok 
ilgi gören etkinliği olan güreş-
lere her yıl olduğu gibi bu yıl da 
büyük ilgi vardı.

Asırlık Kargı Panayırı’nın en 
çok ilgi gören etkinliği olan 
güreşlere her yıl olduğu gibi 
ilgi bu yıl da artarak devam 
ediyor. Sabahın erken saatle-
rinde güreş alanını dolduran 
güreş severler, müsabakaları 
ilgiyle izledi. Toplam 14 ayrı 
kategoride 241 güreşçinin kol 
bağladığı Kargı güreşlerini 
tahmini rakamlara göre 4 bin 
500 kişi izledi. Çayır Mevkii’n-
de gerçekleştirilen ve Kargı 
Belediye Başkanı Zeki Şen’in 
ev sahipliği yaptığı müsabaka-
lara, Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay’ın yanısıra 22. Dönem 
Çorum Ak Parti Milletvekili 
ve AK Parti Kurucular Kurulu 
Üyesi Ali Yüksel Kavuştu, Ak 
Parti Çorum Milletvekili Ahmet 
Sami Ceylan, Amasya Millet-
vekili Haluk İpek, Çorum Vali 

GENEL BAŞKANIMIZ KARGI PANAYIRI VE
ÇORUM TANITIM GÜNLERİ’NE KATILDI

Yardımcısı Azmi Yeşil, İskilip 
Kaymakamı ve Kargı Kayma-
kam V. Bahadır Güneş, Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkanı 
Musa Aydın, Çorum Belediye 
Başkanı Yardımcısı Zeki Gül, 
Tosya Belediye Başkanı Kazım 
Şahin, Oğuzlar Belediye Başka-
nı Orhan Ateş, Ortaköy Belediye 
Başkanı Taner İspir, Ak Parti 
Kargı İlçe Başkanı Sacit Özde-
mir, Ak Parti Gençlik Kolları 
Başkanı Emre Üstünel, ÇOR-
DEF Genel Başkanı Cemil Yaş-
kabak, ilçe belediye başkanları, 
belediye meclis üyeleri, il genel 
meclis üyeleri, muhtarlar, der-
nek başkanları, kurum müdür-
leri ve binlerce kişi katıldı.

PANAYIR AĞASI 
HÜSEYİN TOPÇU OLDU
Er meydanında güreşçiler ter 
dökerken, panayır ağalığında 
da kıyasıya mücadele vardı. 
Panayır ağalığı için birbiriyle 
yarışan adaylar kıyasıya müca-
dele etti. Çekişmeli geçen açık 
arttırmanın sonunda panayır 
ağalığını geçen yılın panayır 
ağası Cemil Yaşkabak’tan, 36 
bin lira ile iş adamı Hüseyin 
Topçu devraldı.

ÇORUM TANITIM GÜNÜ
Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Çorumlu Dernekler 
Federasyonu tarafından Anka-
ra Atatürk Kültür Merkezinde 
düzenlenen 4. Çorum Tanıtım 
Günleri’ne katıldı.

Ankara Atatürk Kültür Mer-
kezi’nde 16-19 Kasım tarihleri 
arasında düzenlenen 4. Çorum 
Tanıtım Günleri’ne Genel Baş-
kanımız Mürsel Turbay, Türkiye 
Büyük Milet Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman, Çorum Valisi 
Necmeddin Kılıç, Çorum Mil-
letvekili ve TBMM İdare Amiri 
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Belediye Başkanı Muzaffer Külcü Çorum Valisi Necmeddin Kılıç

Salim Uslu, Çorum Milletvekili 
Tufan Köse, Çorum Milletvekili 
Ahmet Sami Ceylan, Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceri-
toğlu Kurt, Mardin Milletvekili 
Ceyda Bölünmez, Çorum Eski 
Milletvekilleri Adnan Türkoğlu, 
Ali Yüksel Kavuştu, Muharrem 
Şemsek, çok sayıda milletve-
kili, Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, Ankara’dan üst düzey 
bürokratlar, ilçe kaymakamları, 
ilçe belediye başkanları ve Ço-
rumlu vatandaşlar katıldı.

Çorum Tanıtım Günleri Fuarı; 
Çorum folklor gösterisi, Hitit 
kıyafet defilesi, Çorum leblebisi 
ikramı, İskilip dolması ikramı, 
Çorum türküleri konserleri 
ile başladı. Çorum Belediyesi 
ve Çorum Valiliğinin yanı sıra, 
ilçeler, odalar, STK’lar tara-
fından Çorum’un değerlerinin 
sergilendiği ‘4. Çorum Tanıtım 
Günleri’nin açış konuşmasını 
yapan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Çorum’un 5 bin yıl-

lık tarihe sahip olduğunu belir-
terek, Çorum’un medeniyetler 
görmüş medeniyetler geçirmiş 
bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

İSMAİL KAHRAMAN SÖZLERİNİ ŞU 
ŞEKİLDE SÜRDÜRDÜ:
“Çorum gerçekten milliyetçi 
güçlü bir şehir. Tarihimize çok 
katkıları var. Çorum’umuzun 
yüz ölçümüne sahip olmayan 
çok devlet var. Bizim devle-
timiz güçlü bir dünya devleti 
idi. 3 kıtada vardık. Yedi denize 
hükmediyorduk. Yirmi milyon 
kilometre karelik bir alana ya-
yılmıştık. Dünyaya adalet dağı-
tan güçlü bir dünya devletiydik. 
Dış yardımlar da miktar olarak 
Amerika birinci Türkiye ikinci 
sırada. Milli gelir olarak ise 
Türkiye birinci sırada.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) hain darbe kalkışması-
na da değinen Kahraman, “15 
Temmuz Türkiye’nin ortadan 

kaldırılması hedefine yönelikti. 
Cenab-ı Hak müsaade etmedi. 
Parti farkı olmaksızın herkes 
meydanları doldurdu. 15 Tem-
muz’da halk darbeye hayır dedi. 
Mecliste bombalar yağarken 3 
parti birlikte sabahladık. Güzel 
bir duruş ortaya koyduk.” ifa-
delerini kullandı. Kahraman’ın 
konuşmasının ardından “4. Ço-
rum Tanıtım Günleri”nin açılış 
kurdelesi TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Çorum Valisi Nec-
meddin Kılıç, Çorum Milletvekili 
ve TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, Çorum Milletvekili Tufan 
Köse, Çorum Milletvekili Ahmet 
Sami Ceylan ve Çorum Milletve-
kili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt 
tarafından kesildikten sonra 
Kahraman’la birlikte yetkililer 
stantları gezdi.

GENEL BAŞKANIMIZ 
HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
Fuarda hemşehrileriyle hasret 
gideren Genel Başkanımız Mür-
sel Turbay, Çorum Valisi Nec-
meddin Kılıç ve Çorum Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü ile de 
bir süre sohbet etti.

16-19 Kasım tarihleri arasın-
da tanıtım günleri boyunca 
AKM’de, 1609 metrekare alan-
da, Çorum’un eski zamanını 
yansıtan fotoğraf sergisi, arke-
olojik kazı alanları sergisi, “Ba-
rış’ın ve Medeniyetin Başkenti 
Çorum” fotoğraf sergisi yer aldı.
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Memur-Sen Kadınlar Komisyonundan Genel Merkezimize Ziyaret

Memur-Sen Aydın İl Başkanı ile üye sendika-
ların şube ve il başkanları 6 Aralık 2017 Çar-

şamba günü Genel Merkezimizi ziyaret etti.

Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen Aydın İl Başkanımız 
Ali Aygül önderliğinde Sağlık-Sen Şube Başkanı A.
Baki Karaer, Eğitim-Bir-Sen 2 No.lu Şube Başkanı 
Vedat Aydın, Toç Bir-Sen İl Başkanı Durmuş Cen-
giz, Enerji Bir-Sen İl Başkanı Aygül Çetin, Ulaştır-
ma Memur-Sen İl Başkanı Fatih Abalı, Kültür Me-
mur-Sen İl Başkanı Yahya Kızıltaş Bem-Bir-Sen 
İl Başkan Yardımcısı Mahmut Akgül, Memur-Sen 

Kadın Komisyonu Başkanı Elif Akün ve Kadın Ko-
misyonu Üyelerinden oluşan heyet, sendikamızın 
Genel Merkezini ziyaret ettiler.

HEYETİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARIMIZ MEDENİ 
SEVİNÇ, GÜRKAN ALPER VE RECAYİ KARSLI AĞIRLADI
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Elif 
Akün, Memur-Sen Kadınlar Komisyonunun 8-10 
Aralık 2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da katıldı-
ğı, Kızılcahamam’da yapılan Türkiye Buluşması 
programı hakkında bilgi verdi.
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Sincan Belediye Başkanı’na Hayırlı Olsun Ziyareti

TKİ Genel Müdürü’ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız Me-
deni Sevinç, Sincan Belediye Başkanı Murat 

Ercan’ı ziyaret etti.

Bem-Bir-Sen Ankara 2 No.lu Şube Başkanımız 
Mehmet Demir ve Şube Yönetim Kurulu Üyele-
rimizle birlikte Sincan Belediye Başkanı Murat 
Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Genel 
Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Başkan 
Ercan’a görevinde başarılar diledi. Sincan Bele-

diye Başkanı Murat Ercan da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, bunun bir bayrak 
yarışı olduğunu hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Başkanlığına seçilen Doç. Dr. 
Mustafa Tuna’dan boşalan Sincan Belediye Baş-
kanlığına, Murat Ercan seçilmişti. AK Parti’nin 
tek adayı olan Murat Ercan, kullanılan 37 oydan 
35’ini alarak Sincan’ın yeni belediye başkanı ol-
muştu.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Tür-
kiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

atanan Ömer Bayrak’ı ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç; Anka-
ra 1 No.lu Şube Başkanımız Mehmet Demir, An-
kara 2 No.lu Şube Başkan Yardımcımız Feridun 
Güneş ve Ankara 3 No.lu Şube Başkan Yardım-
cımız Mehmet Emin Çalışkan ile birlikte Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ve Yö-

netim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerine atanan 
Ömer Bayrak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcımız Sevinç, Türkiye Kömür 
İşletmeleri’nin Türkiye’nin önemli değerlerinden 
biri olduğunu belirterek, Ömer Bayrak’ın işletmeyi 
daha da yukarı taşıyacağına olan inancını dile ge-
tirdi. Ömer Bayrak ise ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti ifade ederek, verilen görevi en iyi şekilde 
yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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Murat Orhan’dan Recayi Karslı’ya Ziyaret

Genel Başkanımızdan Başkan Aktaş’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Mersin ili Mut ilçesinde önceki dönem belediye 
başkanlığı yapan Murat Orhan, Genel Başkan 

Yardımcımız Recayi Karslı’yı Genel Merkezimizde 
ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, nezaket 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Murat Orhan, eskimeyen bir belediye başkanıdır. 
Belediye çalışanlarına verdiği destek, dolaylı ola-
rak sendikamıza verdiği destek idi. Desteklerini 
hiçbir zaman unutmuyoruz. Ziyaretlerinden ötürü 
kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendi-
kası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel 

Turbay, Bursa Şube Başkanımız Ali Alan ile bir-
likte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Recep Altepe’nin istifasının ardından 2 Kasım 
2017 tarihinde belediye meclisi tarafından Büyük-
şehir Belediye Başkanı seçilen ve eğitime verdiği 
destekler nedeniyle “Eğitim Gönüllüsü Başkan” 
sıfatı ile anılan Alinur Aktaş’a yeni görevlerinde 
başarılar dileyen Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, “Hem ülkemize hem Bursa’ya ve Bursalılara 
hem de şahsınıza hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum.” dedi.

28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye 
Başkanı olduktan sonra özellikle çocuklar ve 
gençlere yönelik çalışmaları ile de dikkat çeken, 
ulaşımdan kentsel dönüşüme, eğitimden sağlık 
ve spora, alt yapı hizmetlerinden üst yapı hizmet-
lerine kadar her alanda, her yaşa çözüm üreten 
çalışmalarıyla Marmara Bölgesi’nde iki defa 
‘Yılın ilçe Belediye Başkanı’ seçilen Alinur Aktaş, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte-
pe’nin istifasının ardından 2 Kasım 2017 tarihinde 
belediye meclisi tarafından Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçilmişti.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na Ziyaret

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendi-
kası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel 

Turbay, Kocaeli Şube Başkanımız Sadican Aygen 
ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkanımız Mürsel Turbay’a, 
Kocaeli Şube Başkanımız Sadican Aygen’in yanı 
sıra Kocaeli Şube Başkan Yardımcılarımız Fevzi 
Karataş, Aziz Kılıç, Faruk Zihni ve Hicabi Bulut da 
eşlik etti. Genel Başkanımız Turbay samimi bir 
havada gerçekleşen görüşmeden dolayı Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaos-
manoğlu’na teşekkür ederken, Başkan Karaos-
manoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

“TÜM GÜCÜMÜZLE EMPERYALİSTLERE KARŞI 
MÜCADELE EDECEĞİZ”
“Sendika olarak çok önemli çalışmalar yapı-
yoruz.” diyen Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız 
Turbay, “Biliyoruz ki güçlü bir devlet olmak zo-
rundayız. Bu konuda üzerimize düşen sorumlu-

lukları biliyoruz. Türkiye’deki gelişmelere olum-
suz gözle bakan yurt dışındaki kurumlara bizim 
gözümüzden ülkemizin menfaatlerini gözeterek 
objektif biçimde ön yargılarını kırmaya çalışıyo-
ruz.” açıklamasını yaptı. Başkan Karaosmanoğlu 
da, “Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız 
başta olmak üzere ayağına vurulan prangalardan 
kurtulan Türkiye’nin gelişmesi ve kalkınması 
için hep birlikte çalışmak zorundayız. Bu ülke 
hepimizin. Bundan dolayıdır ki tüm gücümüzle 
emperyalistlere karşı mücadele edeceğiz.” diye-
rek sözlerini tamamladı. Görüşme karşılıklı fikir 
alışverişinin ardından sona erdi.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, günün anısına 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu’na “Mehmed Akif Ersoy (Hayatı, 
Fikirleri, Hakkında Yazılanlar)”, Safahât Müfehre-
si (Safahât İçin Şiir Bulma Kılavuzu)” ve “Mehmed 
Akif Ersoy Safahât Çalışmaları Mecmâ’ı (Latin 
Harfli ve Sadeleştirilmiş Metin, Detaylı Sözlük, 
Edebî Sanatlar, İsimler ve Mekânlar Sözlüğü, 
Ayet ve Hadis Telmihleri, İktibaslar, İthaflar, Ve-
cizeler)” kitaplarından oluşan “Safahât Külliyatı” 
eserini hediye etti.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay Kocaeli’nden 
ayrılmadan önce Şubemizin yeni yerini de göre-
rek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız Turbay; Kocaeli Şube Başkanı-
mız Sadican Aygen ve Kocaeli Şube Başkan Yar-
dımcılarımız Fevzi Karataş, Aziz Kılıç, Faruk Zihni 
ve Hicabi Bulut ile şubemiz tarafından il genelinde 
yürütülen çalışmalar üzerine istişarede bulundu.
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Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel Turbay, 
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı makamında 

ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, beraberinde 
Zonguldak İl Başkanımız Veysel Özkan, Me-
mur-Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Büro 
Memur-Sen Zonguldak Şube Başkanı Ramazan 
Seyrek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptığı 
ziyarette, Vali Ahmet Çınar’a çiçek takdim etti.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Zonguldak’a 
gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ı da ziyaret 
ederek başarılar diledi.

Ziyarette Vali Ahmet Çınar, Genel Başkanımız 
Mürsel Turbay’a Devrek bastonu hediye etti.

Genel Başkanımızdan Zonguldak Valisi’ne Ziyaret

KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Zonguldak ilinin 
Karadeniz Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Opr. Dr. 
Hüseyin UYSAL’ı makamında ziyaret etti.

İlçede yapılan hizmetler hakkında değerlendirme 
yapan Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Uysal, çalışan memurlar için yapılacak olan Sosyal 
Denge Sözleşmesi’ne değindi. Başkan Hüseyin 
Uysal, “Memurumuz için bu zamana kadar üst 
tavandan sözleşme imzaladık. Bundan sonra da 
belediyemizin imkânlarını da dikkate alarak en üst 
tavandan bir sözleşme yapacağız inşallah.” dedi.

Genel Başkanımız Turbay, “Karadeniz Ereğli Bele-
diyesi örnek bir belediye. Belediyenin de imkânla-
rını düşündüğünüzü biliyoruz, memuru da düşün-
düğünüzü biliyoruz. İnşallah memurumuzu mutlu 
edecek bir sözleşme olur.” temennisinde bulundu.

Genel Başkanımız Turbay daha sonra Karadeniz 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden derlenen “Sa-
fahât Külliyatı” isimli eseri takdim etti.
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Genel Başkanımızdan İskilip Belediye Başkanı’na Ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, Çorum Şube Başkanımız Burhan Şahin 

ile birlikte Çorum İskilip Belediyesini ziyaret etti.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendika-
sı (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, teşkilat çalışmaları kapsamında bulunduğu 
Çorum’da, Çorum Şube Başkanımız Burhan 
Şahin ile birlikte İskilip Belediye Başkanı Recep 
Çatma’yı makamında ziyaret etti.

KOZLU BELEDİYE BAŞKANI’NA ZİYARET
Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Zonguldak ili 
gezisi sırasında Kozlu İlçe Belediye Başkanlığını 
da ziyaret etti. Kozlu Belediye Başkanı Kerim 
Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Genel Baş-
kanımız Turbay, belediyede hizmet veren çalı-
şanlarımızın isteklerini dile getirerek, “İlçenin 
gerçek nabzını belediye çalışanları tutuyor. 
İlçede değişim ve oluşumlarda çalışanlarımız 
büyük gayret ve emek sarf ediyor.” dedi.

MEMUR-SEN İL TEMSİLCİLİĞİNE ZİYARET
Genel Başkanımız Turbay, Zonguldak Me-
mur-Sen İl Başkanlık Binasına geçerek burada 
Memur-Sen bileşenleri sendika il ve şube baş-
kanları ile bir araya geldi.

Zonguldak Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aş-
kar ziyarette Genel Başkanımız Mürsel Turbay’a 
madenci saati hediye etti.

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Van Valisi ve aynı zamanda Van Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili olan Murat Zorluoğlu, 

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel Turbay 
ve beraberindeki heyetimizi konuk etti.

Sendikal çalışmalarda bulunmak üzere Van’a 
gelen Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay ve Van Şube Başkanımız Harun Altın, Vali 
Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Heyetimizi Büyük-
şehir Belediyesi’ndeki makamında ağırlayan Vali 
Murat Zorluoğlu, nezaket ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Bem-Bir-Sen’in çalış-
malarını yakından ve dikkatle takip ettiğini belirten 
Vali Zorluoğlu, Genel Başkanımız Turbay’a sendi-
kamızın çalışmalarında başarılar diledi.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Başkan Vekili Murat 
Zorluoğlu’nun kente atandıktan sonra yaptığı ça-
lışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Genel 
Başkanımız, “Van’a daha öncede geldim. Van’da 

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay, Vali Zorluoğlu’yu Ziyaret Etti

inanılmaz bir değişim var. İnsanlar daha mutlu 
ve huzurlu. Sayın Valimizi çalışmalarından dolayı 
kutluyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Bem-Bir-Sen Genel Başkanı-
mız Mürsel Turbay, Van Şube Başkanımız Harun 
Altın ve beraberindeki heyetimiz, Van Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı da 
ziyaret edip bir süre sohbet etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin 
uzun yıllar başarıyla sürdürdüğü Kayseri Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı döneminin tamamında 
Genel Sekreterlik yapan Mustafa Yalçın’ın beledi-
yecilik alanında büyük tecrübeleri bulunuyor.

Genel Başkanımız Turbay, Van Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları Fazıl 
Tamer, Mehmet Yaşar ve Salih Allahverdi’yi ziyaret 
ederek Van temaslarını tamamladı.
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Genel Başkanımızdan Bayat Belediye Başkanı’na Ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel Turbay, 
Çorum Şube Başkanımız Burhan Şahin ve İş-

yeri Temsilcimiz Zekeriya Sarıkaya ile birlikte Ba-
yat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’yü makamında 
ziyaret etti.

Memurların çalışma hayatındaki yeri, çalışan-
larla sendika temsilcilerinin iletişim teknikleri 
ve çalışma dünyasının genel koşullarının ayrıntılı 
bir şekilde ele alındığı ziyaret samimi bir havada 
gerçekleşti. Ziyaretin sonunda Genel Başkanımız 
Turbay, “Kırk yıl hatrı olsun” diyerek, belediye 
personeline karşı büyük duyarlılık göstererek 
hizmet üretmesinden dolayı Başkan Ekrem Ün-
lü’ye, kahve takımı hediye etti.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Alaca Beledi-
ye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz’ı makamın-

da ziyaret etti.

Teşkilat çalışmaları kapsamında Çorum’da 
bulunan Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Çorum Şube Başkanımız Burhan Şahin ile 
birlikte Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat 
Eyvaz’ı makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız, Alaca Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, günün anısına 
“Mehmed Akif Ersoy (Hayatı, Fikirleri, Hakkında 
Yazılanlar)”, Safahât Müfehresi (Safahât İçin Şiir 
Bulma Kılavuzu)” ve “Mehmed Akif Ersoy Safahât 
Çalışmaları Mecmâ’ı (Latin Harfli ve Sadeleştiril-
miş Metin, Detaylı Sözlük, Edebî Sanatlar, İsimler 
ve Mekânlar Sözlüğü, Ayet ve Hadis Telmihleri, 
İktibaslar, İthaflar, Vecizeler)” kitaplarından oluşan 
“Safahât Külliyatı” eserini hediye etti.
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Genel Başkanımızdan İskilip Belediye Başkanı’na Ziyaret

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, İskilip Be-
lediye Başkanı Recep Çatma’yı makamında 

ziyaret etti.

Teşkilat çalışmaları için Çorum’da bulunan Be-
lediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel Turbay, 
Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanımız Burhan 
Şahin ile birlikte Çorum İskilip Belediye Başkanı 
Recep Çatma’yı makamında ziyaret etti.Ziyaretin 
ardından belediyede çalışan sendikamız üyeleri-
nin davetini geri çevirmeyen Genel Başkanımız, 
belediye personeliyle de sohbet etti.

HAFIZLARA MORAL DESTEĞİ
Genel Başkanımız Mürsel Turbay ile Bem-Bir-
Sen Çorum Şube Başkanımız Burhan Şahin Ba-
yat Müftülüğü Atıf Hoca Erkek Kur’an Kursunu da 
ziyaret etti. Hafız ve hafız adaylarının okudukları 
Kur’an ayetlerini yorumlayan, kırat ile tecvitlerini 
değerlendiren Genel Başkanımız Turbay, Kur’an-ı 
Kerim’im Müslümanlar için doğruyu gösteren 
bir rehber olduğunu, Müminler için bir hidayet 
rehberi ve rahmet olduğunu söyledi. Genel Baş-
kanımız Atıf Hoca Erkek Kur’an Kursu ziyareti ile 
İskilip’teki programını tamamladı.
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Genel Başkanımız Turbay’dan Başkan Cavit Öztürk’e Ziyaret

Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, Sakarya Şube Başkanımız Ahmet Ök-

süzali ve şube yönetimimizle birlikte Erenler 
Belediye Başkanı Cavit Öztürk’ü makamında 
ziyaret etti.

Genel Başkanı Mürsel Turbay, Şube Başkanımız 
Ahmet Öksüzali, Şube Başkan Yardımcılarımız 
Naci İkiz, Osman Çevik, Aydın Yıldız ve Engin 
Genç; Başkan Öztürk’e nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Ziyarette çalışanların refah seviyesinin, 
motivasyonunun yükseltilmesiyle bağlantılı 
olarak performanslarının artırılmasına yönelik 
konular konuşuldu. Genel Başkanımız Turbay ve 

Şube Başkanımız Öksüzali, Belediye personeli-
ne karşı büyük bir duyarlılık göstererek hizmet 
üretmesinden dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür 
ederek günün anısına binaen hediyelerini tak-
dim ettiler.

Başkan Öztürk de ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek “Bem-Bir-Sen her zaman 
çalışanın hakkını koruyan, değerlerine sahip 
çıkan bir sendika olarak biliniyor. Sendikal faali-
yetlerini son derece olumlu şekilde sürdürüyor-
lar. Başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini 
tebrik ediyor, ziyaretlerinden ötürü teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.
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Başkan Çerçi’den Genel Başkanımız Turbay’a Ziyaret

Yunus Emre Belediyesi Başkanı Mehmet Çer-
çi, Genel Başkanımız Mürsel Turbay’ı ziyaret 

etti.

Yunus Emre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, 
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-
Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel Turbay’ı ma-
kamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, günün anısına 
“Mehmed Akif Ersoy (Hayatı, Fikirleri, Hakkında 
Yazılanlar)”, Safahât Müfehresi (Safahât İçin 

Şiir Bulma Kılavuzu)” ve “Mehmed Akif Ersoy 
Safahât Çalışmaları Mecmâ’ı (Latin Harfli ve 
Sadeleştirilmiş Metin, Detaylı Sözlük, Edebî 
Sanatlar, İsimler ve Mekânlar Sözlüğü, Ayet ve 
Hadis Telmihleri, İktibaslar, İthaflar, Vecizeler)” 
kitaplarından oluşan “Safahât Külliyatı” eserini 
hediye etti.

Başkan Çerçi de Genel Başkanımız Turbay’a, 
Yunus Emre Belediyesinin ürettiği seti takdim 
etti.

BYEGM Genel Müdür Yardımcısı’ndan Genel Başkanımıza Ziyaret

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Basın ve 
Yayın Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı 

İsmail Mansur Özdemir’i ağırladı. Basın ve Yayın 
Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) 

Genel Müdür Yardımcısı İsmail Mansur Özdemir, 
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği (Bem-
Bir-Sen) Genel Başkanımız Mürsel Turbay’ı 
makamında ziyaret etti. Genel Başkanımız Mür-
sel Turbay, günün anısına BYEGM Genel Müdür 
Yardımcısı İsmail Mansur Özdemir’e “Mehmed 
Akif Ersoy (Hayatı, Fikirleri, Hakkında Yazılan-
lar)”, Safahât Müfehresi (Safahât İçin Şiir Bulma 
Kılavuzu)” ve “Mehmed Akif Ersoy Safahât Çalış-
maları Mecmâ’ı (Latin Harfli ve Sadeleştirilmiş 
Metin, Detaylı Sözlük, Edebî Sanatlar, İsimler ve 
Mekânlar Sözlüğü, Ayet ve Hadis Telmihleri, İkti-
baslar, İthaflar, Vecizeler)” kitaplarından oluşan 
“Safahât Külliyatı” eserini hediye etti.



64 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

GENEL MERKEZ’DEN

Mustafa Ercan’ın Oğlu Dünyaevine Girdi

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdü-
rü Mustafa Ercan’ın oğlu avukat Mehmet Ser-

can Ercan, İstanbullu iş adamı Mehmet Sezgin’in 
kızı psikolog Fatma Betül Sezgin ile hayatını bir-
leştirdi.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Çorum Be-
lediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa 

Ercan’ın oğlu Av. Mehmet Sercan Ercan ile İs-
tanbullu işadamı Mehmet Sezgin’in kızı Psikolog 
Fatma Betül Sezgin’in düğün merasimine katıldı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Ayşe-Mehmet 
Sezgin çiftinin kızı Fatma Betül ile Şaziye-Mus-

tafa Ercan çiftinin oğlu Mehmet Sercan’a mut-
luluklar diledi. Anitta Otel’de düzenlenen düğün 
törenine AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami 
Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Bele-
diye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri, bazı 
daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri, sanayici ve işadamları, Ercan ve 

Sezgin aileleri ile çok sayıda davetli katıldı. İskilip 
dolmasının ikram edildiği ve Urfa Sıra Gecesi 
gösterisiyle başlayan düğün töreninde eşi Hatice 
Külcü ile birlikte Ercan ve Sezgin ailelerini tebrik 
eden Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, genç çifte 
mutluluklar diledi.
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Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper eski 
İstanbul 6 No.lu Şube Başkanımız ve eski il 

başkanımız Vahit Olgun’un kızı Büşra Hanıme-
fendinin düğününe katıldı.

Vahit Olgun ve Meryem Olgun çiftinin kızları Büş-
ra, Ziya Yıldırım ve Semra Yıldırım çiftinin oğulları 
Yunus’a ömür boyu mutluluklar dileyen Genel 

Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, İstanbul 4 No.lu Şube Başkan 

Yardımcımız Mustafa Küçükünlü’nün oğlu Murat 
Küçükünlü’nün nikâh törenine katıldı.

Kartal Bülent Evecit Kültür Merkezi’ndeki nikâh 
töreninde Genel Başkan Yardımcımız Gürkan 
Alper, İstanbul 4 No.lu Şube Başkan Yardımcımız 

Genel Başkan Yardımcımız Alper, Vahit Olgun’un Heyecanına Ortak Oldu

Mustafa Küçükünlü’nün Oğlu Dünyaevine Girdi

Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, sendikamızda 
büyük emeği bulunan Vahit Olgun’un da heyeca-
nını paylaştı.

İstanbul Sultangazi Belediyesi Sahra Sultan Dü-
ğün Sarayı’ndaki düğüne şube yönetim kurulu 
üyemiz Erol Şengöz ile Eyüp Belediyesi ve çevre 
belediye çalışanı üyelerimiz de katıldı.

Mustafa Küçükünlü’nün ve genç çiftin mutluluğu-
nu paylaştı.

Düğüne İstanbul 4 No.lu Şube Başkanımız Ercan 
Olgun, Şube Başkan Yardımcılarımız Hacı Dur-
sun Ağaç, Mustafa Çıplak, Temel Kılıçarslan, eski 
İstanbul 4 No.lu Şube Başkanımız Mustafa Ata-
seven, eski şube yönetim kurulu üyelerimizden 
Fatih Yavuz ile Esenler ve Güngören belediyele-
rinde çalışan üyelerimiz katıldı.
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Gönüllü göçler, insanların 
meraklarını gidermek, 

maddi durumlarını düzeltmek 
veya yeni kuşakların geleceğini 
garanti altına almak amacıyla 
yapılırken, zorunlu göçler ise;  
terör, kan davası, toplum baskı-
sı gibi nedenlerle insanları daha 
güvenli yerler aramaya dayalı 
olarak ortaya çıkar.

Esed rejiminin, muhaliflerine 
yönelik acımasız ve insafsız 
saldırıları bulunmaları sonu-
cunda; Suriye’den Türkiye’ye 
zorunlu bir göç dalgası meyda-
na gelmişti. Türkiye halkı kendi 
ülkelerinin yöneticileri tarafın-
dan zulme uğrayan bu insanlara 
kucağını sonuna kadar açmıştır.

Zulme uğrayan veya göç etmek 
zorunda kalan Suriyeli vatan-
daşların önemli bir bölümü 
kurulan çadırkent merkezlerine 
ve özel kamplara yerleştiril-
miş, sağlık, barınma, eğitim ve 
beslenme gibi bir çok hizmetler 
Türkiye tarafınca ücretsiz olarak 
sunulmuştur.

Beklenmedik sayıda göç dalga-
larını her ne kadar istemese-
nizde beraberinde bazı güvenlik 
sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir.

Suriye’de 2011 yılı ilk çeyreğinde 
başlayan meşru hak talepleri 
Esed rejimince kanlı bir şe-
kilde bastırılmaya çalışılmış, 
barışçıl protestolara silahlı ve 
ölümcül müdahaleler yapılması 

kritik eşik olduğunu söylemişti 
ama Suriye’den gelen göç dal-
gası beklentilerin kat kat üstün-
de yer alarak bugün 3 milyonu 
geçmiştir. 

Bireysel Göç: Bireyin kendi 
özerk kararıyla , kendi bece-
risi ve birikimleriyle yapmış 
oldukları göç türüdür.  Kitlesel 
Göç ise; ekonomik ve sosyal 
nedenlerle herhangi bir travma 
yaşandığında toplumun tüm 
katmanlarını kapsayan göçtür. 

Tanımdan da Suriye’den Tür-
kiye’ye yaşanan göç dalgasının 
“kitlesel bir dış göç” olduğunu 
söyleyebiliriz.

Arap baharının da katkısıyla 
Suriye’de başlayan gösterilerde, 
göstericilere hükümet güçleri 
tarafından sert müdahalelerde 
bulunulduğunu söylemiştik. 
Türkiye’nin ve bazı Batılı ülkele-
rin bu sert tutumdan vazgeçme-
si yönündeki söylemlerini dikka-
te almayan Suriye yöneticileri, 
sivil halka daha fazla baskı ve 
şiddet uygulamaya yönelik ter-
cihleri, ülkeyi iç savaşın eşiğine 
hazırladılar.

26 Temmuz 2015 tarihli Birleş-
miş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin verilerine göre 
4.015.256 Suriyeli, mülteci ko-
numuna gelmiştir. Suriye krizin-
den en fazla etkilenen ülkenin 
Türkiye olduğunu söylemeye 
gerek bile yok.

sonucunda iş çığrında çıkacak 
bir olguya gelmiş, sonucunda 
da iş savaşın çıkmasına sebep 
olmuştur. 

Suriyede ortaya çıkan bu istik-
rarsızlık durumu Suriye halkının 
daha güvenli bölgeler arayışı 
içine sokmuştur. İnsanız ve 
hepimiz fırtına çıktığında güvenli 
bir liman ararız. İşte Suriye hal-
kı için bu güvenli liman aslında 
Türkiye idi. 

Peki bu göç bitti diyebilir miyiz? 
Elbetteki Hayır. Şu anda bile de-
vam eden ve hala ne kadar süre 
devam edeceği öngörülemeyen 
göçler, göç edilen ülkelerde 
sosyal, ekonomik ve siyasi birçok 
sorunu ve onlara çözüm arayışı-
nıda beraberinde getirmektedir.

Suriyedeki iç  savaşlarda 6,5 
milyon insan kendi ülkesi içeri-
sinde, 3,5 milyon civarı ise ülke-
sini terkederek yaşadığı nefes 
aldığı yerleri bırakmak  zorunda 
kaldı, yani mülteci oldular.

Göçmek zordur. Göç eden ve 
göçü kabul eden toplumların 
psikolojilerini etkileyen ve etki-
lemeye devam eden, sosyolojik 
açıdan da toplumları etkiler.

Türkiye’ye Suriyeli sığınma-
cı akını ilk olarak Nisan 2011 
tarihinde başladığını hepimiz 
biliyoruz. Hatırlarsanız o zaman 
Türkiye, mülteci olarak sığın-
macılara açık kapı sistemini 
uygulamış ve  100.000 kişinin 

SURİYELİ OLMAK!

MEDENİ SEVİNÇ
Genel Başkan Yardımcısı
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Ortadoğu Bölgesindeki siyasi 
ve ekonomik istikrasızlıklar 
Türkiye’nin sınır güvenliğini 
olumsuz etkiledi. Saddam 
sonrası Irak’ta meydana gelen 
otorite boşluğu ve Suriye’de-
ki kaotik durumun uzaması 
Türkiye’nin en uzun kara sınırı 
olan Suriye ile Saddam sonra-
sı bir türlü devlet otoritesinin 
hâkim kılınamadığı Irak sınır-
larında önemli güvenlik riskleri 
ortaya çıkmıştır ki bugün Tür-
kiye bu riskleri halen ortadan 
kaldırmaya çalışıyor.

PKK, PYD, DAİŞ gibi terör 
örgütlerinin faaliyetleri ile 
sınır kaçakçılarının faaliyetleri 
Türkiye’nin sınır güvenliğini 
ciddi manada tehdit etmiş ve 
kendi güvenliğini sağlamak için 
Türkiye’ye haklı gerekçeler ile 
savunma hakkını vermiştir.

Sığınmacılardan bir kısmı 
ülkelerine dönme ümitlerini 
kaybetmeleri nedeniyle Avru-
pa’ya giderek kendilerine yeni 
bir yaşam kurmak istemeleri, 
her gün Türk karasuların-
dan en yakın Yunan adalarına 
geçmeye çalışırken denizde 
boğulan veya son anda ölüm-

bir politikanın sürdürülemez 
olduğudur. Sığınmacı kal-
ma süreçi uzadıkça sorunlar 
farklılaşmakta, nicelik ve nitelik 
değiştirmektedir.

Yerel halk ve Suriyeliler arasın-
da yaşanan sıkıntıların toplum-
sal barışı bozmaması adına her 
iki toplumda bir fren mekaniz-
ması oluşturulması ve geliştiril-
mesi şartır.

Ve tabii ki göç ve sosyal uyum 
sorunları hususunda yabancı 
grupların daha iyi anlatılması, 
toplumumuza daha etkin olarak 
nasıl kazandırılacağı hususunda 
bilimsel çalışmalar ve sosyal 
projeler ile desteklenmesinde 
fayda vardır.

Kimi zaman insanı ikilemde bı-
rakan yapılan eylemdir aslında. 
Yaptıklarınızın misafirperverlik 
sonucunda karşılaştıklarınız 
ve en azından hissettiklerinizin 
sonucunda bir ikileme düşme-
meniz gerekir. Tüm sıfatları bir 
kenara bırakıp sadece insan ol-
duğu için değer vermek gerekir. 

Unutmayın! Hayatlarımızın 
değerini ölçebilmenin yolu 
başkalarının yaşamlarına değer 
vermekten geçer.

Selam ve Dua ile.

den kurtulan Suriyelilerin ha-
berleri ile çalkanan durumdan, 
artık sınır güvenliğini sağlayan 
Türkiye’nin açtığı güvenlik hattı 
sayesinde Tampon bölgelerde 
bir yaşam alanı kurulmasının 
sağlanması, terörden temizle-
nen bölgelere geri dönüşlerin 
başlaması ile Suriye halkı da 
mülteci olmaktan en kısa va-
dede kurutulacaktır.

Suriyelilerin kenar veya uç 
mahallelerde bir arada yaşam-
larını sürdürmesi uyum sürecini 
zorlaştırmakta ve uzun vadede 
güvenlik sorunları nın doğması-
na neden olmaktadır.

Sığınmacıların en ciddi güven-
lik riski yerel halk arasında var 
olan tepkinin bir provokasyon 
neticesinde şiddet içeren kitle-
sel tepkiye dönüşmesi ve  tep-
kilerin artmasıdır. Bu tip sıkın-
tılar bütünleşme açısından da 
zorluk oluşturur. Türk milletinin 
misafirperverliği ve Suriyelilerin 
dikkatli tutumları sürece destek 
olmuştur.

Göç olgusu şunu göstermiştir 
ki sığınmacıların sadece temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya dayalı 
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ENGELLİ HAKLARI

Özel ve yatılı-gündüzlü bakım 
merkezine yerleştirme veya 
faydalanma ve evde bakım 
hizmeti için engelli bireyden 
istenecek belgeler nelerdir?

• T.C. Kimlik Numarası beya-
nı,

• Engelli sağlık kurulu rapo-
ru,

• Yatılı ve sürekli bakımı 
için resmi veya özel bakım 
merkezine yerleştirilecek 
olan; 18 yaşını tamamlama-
mış bakıma muhtaç özürlü 
için ilgili mahkemelerden 
alınacak, koruma altına 
alınması ve bir bakım mer-
kezine yerleştirilmesi kararı 
ile velayet altında değil ise 
vesayet altına alınması ve 
vasi atanması kararı; 18 
yaşını tamamlamış olup akıl 
hastalığı veya akıl zayıflığı 
sebebiyle işlerini göre-
memesi veya korunması 
ve bakımı için kendisine 
sürekli yardım gerekmesi ya 
da başkalarının güvenliğini 
tehlikeye sokması neden-
leriyle kısıtlanması gerekli 
bakıma muhtaç özürlü 
için ilgili mahkemelerden 
alınacak, kısıtlanması ve bir 
bakım merkezine yerleşti-
rilmesi kararı ile velayet al-

Özel bakım merkezlerinde 
bakım için hangi koşullar 
aranmaktadır?

Özel bakım merkezinden ya-
rarlanabilmek için tam teşek-
küllü hastanelerden alınacak 
16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanan 
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandır-
ması ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hak-
kında Yönetmelik” kapsamında 
alınan Engelli Sağlık Kurulu 
Raporlarında engel oranı % 
50 ve üzeri olup ağır engelli  
EVET- HAYIR bölümünde EVET 
ibaresi olması;

30.07.2006 tarih 26244 sayılı 
“Bakıma Muhtaç Engellile-
rin Tespiti ve Bakım Hizmeti 
Esaslarının Belirlenmesine 
İlişkin Yönetmelik” kapsamın-
da bakım ihtiyacı olduğuna dair 
bakım raporu;

Her ne ad altında olursa olsun 
her türlü gelirler toplamı esas 
alınmak suretiyle; kendilerine 
ait veya bakmakla yükümlü 
olunan birey sayısına göre 
kendisine düşen ortalama aylık 
gelir tutarının, bir aylık net 
asgari ücret tutarının 2/3’ün-
den daha az olduğunun ba-
kım raporu ile tespit edilmesi 
gerekmektedir.

tında değil ise vesayet altına 
alınması ve vasi atanması 
kararı.,

• Bakmakla yükümlü olunan 
bireyler kapsamındaki kişi-
lerin gelir ve mal durumuna 
ilişkin yazılı beyanı ve taah-
hüdü ile beyanın içeriğine 
dair belgeler,

• İki adet vesikalık fotoğraf,

• Varsa öğrenim durumunu 
gösterir belge veya sureti,

• Engellinin vasisi var ise, 
vesayete ve vasi atanmasına 
ilişkin mahkeme kararı,

• Anne babanın boşanmış 
olması hâlinde, boşanmaya 
ilişkin mahkeme kararı,

• İl müdürlüklerince, beyan 
edilen T.C. Kimlik Numa-
rası üzerinden elde edile-
cek nüfus cüzdanı sureti, 
aile nüfus kayıt örneği ve 
ikametgâh adres belgesi 
dosyaya eklenecektir.

• Anne babanın boşanmış 
olması hâlinde, boşanmaya 
ilişkin mahkeme kararı,

AYHAN METİN
Engelli Hakları ve Erişilebilirlik İzleme Denetleme Derneği Başkanı
ayhanmetin@gmail.com

ENGELLİ 
BAKIM HİZMETLERİ
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Malumunuz, ülke olarak;  
devlet’i ve millet’i ile bir-

likte hergün farklı gündem ve 
konular ile ilgilenmek üzere 
kalıyoruz. Ülke gündemi o kadar 
hızlı değişiyor ki birini daha tam 
bitirmeden ve sonuca ulaştır-
madan bir diğeri ile karşı karşı-
ya bırakılıyoruz.

Millet olarak günlük yaşam ko-
şullarımızı sağlamaya ve devam 
ettirmeye çalışırken, bir yandan 
da sivil toplum kuruluşu ola-
rak; vatanımızı, dahili ve harici 
bedhahların haçlı emellerinden 
koruma adına teyakkuzda bek-
liyoruz.

Bugün içeriden ve dışarıdan sü-
rekli saldırılara maruz kalıyor-
sak, iftiralara uğruyorsak, dava-
mıza ve onun uğruna adadığımız 
canımıza kast ediliyorsa, sebebi 
mücadeleden ve davamızdan 
hiçbir zaman vaz geçmiyor olu-
şumuzdur.

Dava, emek ve hak mücadelesi-
nin adresi olan BEM-BIR-SEN, 
Yerel Yönetimler Hizmet Kolu-
nun  en saygın genel  yetkili sen-
dikası  olarak 12. yetki yılımız 
da 70 bin üyemizden aldığımız 
güçle hak mücadelemizi  en 
etkin şekli ile devam ettiriyoruz. 
Kısaca; vatan mücadelesi de 
veriyoruz, emek mücadelesi de!

Geçmişi ile yüzleşmeyenler, ge-
leceklerini doğru temeller üze-
rine hiçbir zaman kuramazlar. 
Yakın siyasi tarihimizle yüzleşti-
ğimizde hem insan temel hak ve 
hürriyetleri, hem de kurumsal 
olarak bir çok antidemokratik 

Gittikçe Akıl Tutulması yaşaya-
rak meşruiyetini kaybeden baş-
ta  ABD, AB ve siyonizm sonun  
başlagıncını yaşamaktadır.

Hazır yeri gelmişken hatırlatmak 
isterim ki; Allah’ın mescidlerin-
de, O’nun adının zikredilmesini 
engelleyip, onların harap olma-
sına çalışandan daha zalim kim 
vardır. (Bakara 114)

1995’ten bu yana göreve gelen 
her ABD Başkanı, bunun için 
doğru zaman olmadığını belir-
terek, ABD Büyükelçiliği’nin Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşınmasını 
ertelemişti. Kudüs; Birleşmiş 
Milletler tarafınca  1947 yılında 
uluslararası bir statü kazandı-
rılmış, Yahudiler, Hristiyanlar 
ve Müslümanların birlikte barış 
içinde yaşayıp özgürce ibadet 
ettiği bir yer olmuştur.

Dünyanın en eski şehirlerinden 
biri olan Kudüs Yahudilerce 
‘büyük mabet’ , Hazreti İsa’nın 
çarmıha gerilmesi ve dirilmesi 
inancı Kudüs’ü Hıristiyanların 
inanç kaynağı kılınırken, Müslü-
manlar için ise Hazreti Muham-
med’in Miraç sırasında uğradığı 
Kudüs Mekke ve Medine’den 
sonra en önemli üçüncü kutsal 
merkezi kabul edilmektedir.  

Kudüs bütün inançlar için or-
tak kültür ve hepsinden öte 
ortak kader ve birlikte yaşamak 
demektir. Kudüs bizim için 
mihenktir. ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti ilan etmesinin 
ardından Türkiye’de çığ gibi ya-
yılan protesto mitinglerine Me-
mur-Sen ailesi olarak bizlerde 
“Kudüs’e Özgürlük, İnsanlığa 
Barış”    sloganlarımız ile katıl-
dık. “Elbette sadece Kudüs ve 
Mescid-i Aksa için değil, Gazze, 

dayatmalara, zorbalığa karşı 
koyarak geldiğimiz bu günlere 
artık insan temel hak ve hürri-
yetlerini referans alan, oligarşik 
bürokrasiden arındırılmış yeni 
yönetim şekline olan ihtiyaç 
kaçınılmaz olarak BAŞKANLIK 
sistemini zorunlu kılmıştır.

Yeni sistem sayesinde de-
mokratik meşruiyet zemini 
genişledi ve millet iradesinin 
daha geniş anlamda iktidara 
taşınmasını hepimiz gördük ve 
yaşıyoruz. 

Çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki 
yeni Türkiye’nin inşası, her kesi-
min muasır medeniyet seviyesi 
ve hatta üstüne çıkması yönün-
deki kararlılığı, dost ve kardeş 
ülkelerimizi mutlu ederken ve 
ümmeti sevindirriken aynı za-
manda da ırkçı ve islam karşıtı 
siyasi politikalar uygulayan ül-
keleri de zor durumda bırakma-
ya başlamıştır. 

Yeni, büyük, güçlü Türkiye irade-
sini ortaya koyarken, kimsenin 
ülkemizi kirli emelleri ile yıkama-
yacağını ve işgal edemeyeceğini  
tüm dünyaya gösteriyoruz.

Dünyaya, özellikle  müslüman 
çoğrafyaları terör  örgütleri  
zayıflatarak veya işgal  ederek 
varlığını devam ettireceğini zan-
neden haçlı dünyasının jandar-
ması ve akıl hocası siyonistler 
döktükleri kanda boğulacaklar.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
ABD’nin kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanıma ve Ameri-
kan Büyükelçiliğinin Kudüs’e 
taşınmasına yönelik kararı; 
ABD- İsrail ortak yapımı kirli bir 
stratejidir.

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE KUDÜS 
RECAYİ KARSLI
Genel Başkan Yardımcısı
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Batı Şeria ve Ramallah için, her 
şeyden önce başkenti Kudüs 
olan Filistin için mitinglerde 
yer aldık. Yeryüzünün bütün 
mazlumları için küresel intifada 
meşalesini yaktık. Çok rahat-
lıkla söyleyebiliriz ki Kudüs, 
Müslümanların en büyük ciha-
dıdır. Filistinli kardeşlerimize 
bu cihadda yalnız olmadıkları 
mesajını verdik. 

Kudüs’ü, sadece bir şehir, me-
kan ve mukaddes belde olarak 
görmek de doğru değildir. 

Kudüs; dava, direniş simgesi-
dir. İlk kıblemiz ve istikame-
timizdir. Karanlıktan aydınlığa 
yürüyüşün adıdır. Mekke’den 
sonra yeryüzünün en eski ma-
bedi için hak mücadelemizi 
alanlarda gösterdik. Mescid-i 
Aksa’nın işgal altında olmasının 
sadece Filistinlilerin meselesi 
değil, mesele bütün İslam ale-
mini ilgilendirmektedir. Şunu 
bilmeliyiz ki farklılıklarımızı ta-
şıyarak ve ittifaklarımızı güçlen-
direrek bu kuşatmayı engelleye-
biliriz. Irkçı emperyalizm laftan 
değil, ancak güçten anlar.

İslam İşbirliği Teşkilatı ne za-
man kuruldu?

İslam İşbirliği Teşkilatı 48 yıl 
önce Mescid-i Aksa’yı korumak 
için kuruldu. 21 Ağustos 1969 
tarihinde İsrail’in işgali altında 
bulunan Kudüs’teki Al-Aksa 
Mescidi’nin yakılmasının İslam 
dünyasında uyandırdığı tepki 
üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarih-
lerinde Rabat’ta ilk kez düzenle-
nen İslam Zirve Konferansında 
alınan bir kararla “İslam Konfe-
ransı Örgütü” adıyla kurulan or-
ganizasyon, 2011 Haziran ayında 
Astana’da düzenlenen 38. Dışiş-
leri Bakanları Konseyi’nde adını 
“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)” 
olarak değiştirmişti.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrı 
sonrasında, 57 İslam ülkesinin 

Ya uyandırın Bedr’in aslanlarını, 
ya da çağırın Kafkas kartallarını, 
söyleyin Selahaddin Eyyûbî’ye, 
MESCİD-İ AKSÂ ayaklar altında! 
Emanetine sahip çık ey Türkiye!

Ey mahşere inanan dünya Müs-
lümanları, kıyamet’e kadar mı, 
sürecek bu uykunuz? Kudüs 
işgal altında! Madem çiçekleri 
görmek için baharı beklemek 
zaruretti, şimdi artık baharda 
geldi zarurette doğdu. 

Eğer Kudüs işgal atındaysa, 
Filistin’e pranga vurulmuşsa, 
Müslümanlar katlediliyorsa, 
SUÇ BİZİMDİR! Ey Müslüman-
lar!  Kudüslü bacılarım kadar 
dik durun. Dik durun ki, dünya 
Müslüman’ın ne olduğunu öğ-
rensin artık. 

Kudüs’ü bir terör devletinin 
başkenti haline getirmeyi hiçbir 
inanç kabul etmez. Geçmişte 
yapıla geldiği gibi ‘otur’ de-
nildiğinde oturamayız, ‘sus’ 
denildiğinde susamayız, ‘ver’ 
denildiğinde veremeyiz, ‘al’ de-
nildiğinde alamayız,  bu saldırı-
ların hiçbirini  karşılayamazdık. 
Kendinizle gurur duyun çünkü 
Türkiye, Müslümanların son 
kalesidir.

Milyarlarca Müslüman olarak 
da son sözümüz, henüz ağzı-
mızdan çıkmadı. Kalple buğuz 
etmekten dille itiraz etme se-
viyesine çıktık. İnşallah en kısa 
sürede haksızlıkları elle düzel-
teceğimiz günleri de göreceğiz.

Kurucu Genel Başkanımızın 
dediği gibi; Mescid-i Aksâ’yı 
gördüm düşümde, götür Müs-
lüman’a selam diyordu, dayana-
mıyorum bu ayrılığa, kucaklasın 
beni İslam diyordu. 

Kalbimizin yarısı Mekke’dir, ya-
rısı Medine. Üzerinde bir tül gibi 
Kudüs vardır. 

Selam ve dua ile.

oluşturduğu İslam İşbirliği Teş-
kilatı (İİT) Aralık 2017 tarihinde  
İstanbul’da Kudüs gündemi ile 
olağanüstü toplandı. ABD Baş-
kanı Trump’ın tartışmalı Kudüs 
kararı sonrası düzenlenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı Olağa-
nüstü İslam Zirvesi Konferansı 
Bildirisinde İslam ülkeleri 
“Doğu Kudüs’ü Filistin Devle-
ti’nin işgal altında başkenti” 
olarak tanıdı. Bildiride; Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı’nın 
Kudüs’ü işgalci güç İsrail’in söz-
de başkenti olarak tanıyan tek 
taraflı kararı en güçlü şekilde 
reddedilmiş ve kınanmıştır.

Sözkonusu karar hukuken hü-
kümsüz olarak ilan edildi.

Bir kez daha gördük ki krizlere 
ve kaoslara karşı çözüm olduk-
ça basittir.  Feraset, basiret, 
gayret ve vahdet. Türkiye olarak 
sadece kendi vatan ve milleti-
mizden ve onların geleceğinden 
değil, bize ümit ve umutlarını 
bağlamış büyük bir ümmetinde 
geleceğinden sorumludur.

Kudüs’ü ABD-İsrail merkezli, 
ABD güdümlü mafya türü ül-
kelere mahkum bırakamayız 
ve bırakmayacağız. Türkiye 
olarak Suriye halkına açtığı-
mız kucağımızı, tüm dünyaya 
gösterdiğimiz merhametli ve 
adaletli duruşumuzun herkese 
kirli siyasetlerine alet etmek 
istedikleri Kudüs’ü küresel ak-
törlerin siyaset aracı olmaktan 
çıkaracağız.

Kudüs, İslam dünyasının göz 
bebeği, haklı davası, meşru 
sancağı, gaspı ve rehni imkân-
sız manevi tacıdır kimse buna 
engel olamayacaktır.

Mekke iddiamız, Medine dava-
mız, Kudüs bitmeyen duamız, 
İstanbul son durağımız, son sığı-
nağımız, koruyucu kalkanımız-
dır. İstanbul Kudüs’ündür, Ku-
düs İstanbul’un. Şam ve Bosna, 
Üsküp ve Kudüs emanettir bize. 
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ÇELİK KAPIYI KIRACAK GÜCÜ
NEREDEN BULDUM, BİLEMİYORUM
2000 yılıydı... Kartal İtfaiye Grup 
Amirliği’nde 2. posta olarak 
görev yapıyordum. Saat 04.00 
civarında kırmızı lamba yandı.

Topselvi Mahallesi’nde bina 
yangını vardı. Takım olarak 
hemen hareket ettik. Santral 
operatörü arkadaşımız, 5 katlı 
bir binanın 3. katının alevli ola-
rak yandığını ve içerde 2 kişinin 
mahsur kaldığım telsizle anons 
etti.

Olay yerine vardığımızda hemen 
merdiven aracını açıp balkon-
dan müdahale ederek kurtarma 
yapmak istedik ancak elektrik 
telleri tam balkon hizasında 
olduğu için merdiven aracıyla 
müdahale etme şansı bula-
madık. Hemen aşağı inip bina 
içinden 3. katın kapısına geldik. 
3-4 kişilik bir kurtarma ekibi 
idik.  İçeriden vatandaşların 
sesi geliyordu:

- İmdat yanıyoruz, ne olur kur-
tarın bizi!

Kapı çelikti, kilitliydi ve sıcaktan 
şişmişti. Kilit bir türlü açıl-
mıyordu. “Duvarı yıkalım öyle 
kurtaralım” diye bir fikir ortaya 
atıldı.

Biz duvarı yıkmadan nasıl 
kurtarabiliriz diye düşünürken, 
içerden feryatlar canhıraş bir 
hâl almıştı. Belli ki bulunduk-
ları yere ya alevler ya da yoğun 
duman ulaşmıştı. Artık kaybe-
decek vakit yoktu.

Elime balyozu aldım, kapının 

kilit göbeğine doğru yöneldim. 
Arkadaşlar, “Balyozla bunu 
kırabileceğini mi sanıyorsun?” 
diye uyardılar ama başka çare 
kalmamıştı.

“Allah’ım sana sığınıyorum, 
bana yardım et” diye dua edip 
balyozu kapının anahtar göbeği-
ne doğru tüm gücümle vurma-
ya başladım. Bir, iki, üç... Kapı 
kilidi sıkıştığı yerden kurtularak 
açıldı...

Birden her yer duman doldu. 
Mahsur kalan iki kişiyi son anda 
kurtarmayı başardık. Nasıl dua 
ettiklerini, boynumuza nasıl 
sarıldıklarını görmeliydiniz.

Sağlık ekiplerine kurtardığımız 
vatandaşları teslim edip yan-
gına müdahale ettik ve durum 
kontrol altına alınıp yangını 
söndürünce gruba geri döndük.

Şu an emekli olan bir itfaiyeci 
ağabeyimiz bana döndü ve “Sen 
o balyozu nasıl vurdun öyle?

Zannettim yer yerinden oyna-
dı”. Ben de bilmiyorum nasıl 
vurduğumu, o kadar gücü nasıl 
bulduğumu...

Balyozu vurmadan önce en son 
duyduğum “Allah rızası için bizi 
kurtarın” feryadı idi...

Mehmet ERKILIÇOĞLU
Kartal İtfaiye Grubu/İstanbul
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3 Aralık Dünya Engelliler günü 
Birleşmiş Milletler tarafın-

dan 1992 yılında uluslararası 
gün olarak kabul edilmiştir. Bu 
günde dünya çapında organi-
zasyonlar yapılarak engellilerin 
yaşadıkları sıkıntılar daha fazla 
gündemde tutulur.

Ülkemizde de 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü Hükümet ve 
Sivil toplum örgütleri tarafından 
değişik etkinlikler yapılarak Ül-
kemizde yaşayan engelli vatan-
daşların yaşadıkları sıkıntılar ve 
çözüm olanakları masaya yatı-
rılır ve kamuoyu ile paylaşılır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ra-
porlarına göre ülke nüfuslarının 
% 10’u engelli kabul edilir.

Ülkemizde ise Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) raporlarına göre 
Ülkemiz nüfusunun % 12,29’u 
engelli kabul edilmektedir. Bu 
oranın yüksek olmasının se-
bepleri Doğumdan kaynaklanan 
engellilik, trafik kazaları, iş ka-
zaları ve terör gibi etkenlerdir. 
Ülkemiz nüfusuna oranladığı-
mızda 9.500.00 engelli vatanda-
şımız bulunmaktadır. Bunların 
ailelerini de göz önüne alırsak 
ülke nüfusumuzun yarısına 
yakını engellilik kavramını yaşa-
maktadır.

Ülkemizde yaşayan engelli 
vatandaşlarımızın sağlıktan 
eğitime ve istihdama kadar bir-
çok konuda yaşadığı sıkıntılar 

rımızla istişare edilerek talepler 
alınmakta, Genel Merkezde 
bunlar incelenerek olması ge-
rekenler tespit edilip, avukat-
larımızca da değerlendirilerek 
son hali verilip toplu sözleşme 
talepleri arasına girmesi sağ-
lanmaktadır.

Memur-Sen olarak 3 Aralık 
Dünya Engelliler Gününde 
Engelliler Komisyonu olarak 
toplumsal yaşam içerisinde 
olan ve Kamuda çalışan engelli 
vatandaşlarımızın yaşadıkları 
sıkıntıları gündeme taşımak ve 
gündemde tutmak için çeşitli 
programlar düzenlemekteyiz.

Bu yıl bu programdan bazıları 
şunlardır.

Toç-Bir Sen Engelliler Komis-
yonumuzun Düzenlemiş olduğu 
salon programına Memur-Sen 
Genel Başkanımız Sayın Ali 
Yalçın, Ak Parti Malatya Millet-
vekili ve Sosyal İşler Başkanı 
Sayın Öznur Çalık, Ak Parti eski 
Milletvekili Sayın Lokman Ayva, 
Toç-Bir Sen Genel Başkanı Sa-
yın Hüseyin Öztürk, Memur-sen 
Engelliler Komisyonu Genel 
Başkanı Sayın Elvan Uğurlu, 
Sendika temsilcilerimiz ve çok 
sayıda davetli katılmıştır.

bulunmaktadır.

Memur-Sen Konfederasyonu 
olarak Memur-Sen Engelli-
ler Komisyonu çalışma hayatı 
içerisinde bulunan engelli va-
tandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı-
larını azaltacak yasal tedbirleri 
alma, yasal haklarını kullanma 
ve olması gereken konularda 
yasal düzenlemeler yapılması 
için çalışmalar yapıp raporlar 
hazırlama gibi bir misyonla ku-
rulmuştur.

Önceliği çalışma hayatındaki 
engelli vatandaşlarımız olmakla 
birlikte Engelliler Komisyonu-
muz nerede bir engelli sıkıntısı 
var ise kendine görev edinmiş 
ve çalışmalarını bu yönde sür-
dürmektedir.

Toplu Sözleşme Dönemlerinde 
Kamuda çalışan engelli vatan-
daşlarımızın talepleri illerde 
bulunan Engelliler Komisyonla-

3 ARALIK 
DÜNYA ENGELLİLER 
GÜNÜ
ELVAN UĞURLU
Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı
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DOĞU’NUN 
PARLAYAN

 YILDIZI: 

BiNGÖL
Öncelikle, Belediye ve Özel İdare 
Çalışanları Birliği Sendikası 
(Bem-Bir-Sen) ailesine bizlere 
bu fırsatı verdikleri için teşekkür 
ediyorum. 

Halkımızın destek ve güveni 
ile hizmet yolunda verdiğimiz 
mücadelede 4’üncü yılımızdayız. 
İlk günden itibaren ‘Ortak akılla 
yönetim’ anlayışımız çerçevesinde 
başlatmış olduğumuz ve devam 
eden projelerle zirveye doğru iler-
lemenin mutluluğunu yaşıyoruz.  

Hesap verebilen, paylaşımcı, hoş-
görülü ve şeffaf yönetim anlayışı 
ile ilerlediğimiz bu yolda, Bin-
göl’ümüzün dört bir tarafına aynı 
gözle bakan, aynı değerde gören 
bütüncül bir anlayışın geliştiril-
mesine önem vermeye çalışıyoruz.

Bingöl’ün hak ettiği hizmet-
leri alabilmesi için elimiz-
den gelen gayreti göster-
diğimizden emin olun. 
Bingöl’ün ve Bingöllüle-
rin hizmetin en iyisine 
layık olduğu bilinciyle 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Görev süre-
mizce yaptığımız fizi-
ki yatırımların yanı 

sıra, beşeri yatırımlara da önem 
verdik. Toplumun her kesimini 
memnun etmeye özen gösterdik. 
Hizmetlerimizi sürdürürken deza-
vantajlı durumda olan kadınları ve 
engelli vatandaşlarımızı da ihmal 
etmedik. Onlara yönelik birbi-
rinden güzel işlere imza attık. 
Kültürel faaliyetler kapsamında 
düzenlediğimiz festivaller, açık ve 
kapalı tiyatro gösterileri ve birbi-
rinden farklı etkinliklerle binlerce 
vatandaşımızı bir araya getirdik. 
Çalışmalarımızda bizlere her türlü 
desteği sağlayan Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ile Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım başta olmak üzere, AK 
Parti Genel Başkan Yardımcımız 
Sayın Dr. Cevdet Yılmaz’a, AK 
Parti Bingöl Milletvekilimiz 
Sayın Enver Fehmioğlu’na, 
Kalkınma Bakan Yardımcımız 
Sayın Yusuf Coşkun’a, Bingöl 
Belediyesi Meclis üyeleri ve 
belediye çalışanlarımıza, bütün 
Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, 
muhtarlarımıza, Bingöl’ümü-

zün 7’den 70’e genç, yaşlı, 
kadın, erkek bütün insan-

larımıza en kalbi duygula-
rımla teşekkür ediyorum.

Yücel Barakazi
Bingöl Belediye Başkanı

Kös kaplıcaları, kayak mer-
kezi, güneşin doğuşu, yüzen 
adası, yayla ve doğa turizmi 

güzellikleriyle ön plana 
çıkan Bingöl, “Doğu’nun 
parlayan yıldızı” sloganıy-
la bölgenin cazip merkezi 

hâline gelmeye aday bir şehir. 
Doğu Anadolu’da hem do-

ğu-batı hem de kuzey-güney 
ekseni üzerinde önemli bir 
yere sahip Bingöl, 12 Eylül 
darbesi sonrası hazırlanan 
anayasaya ‘hayır’ oyu veren 

tek ili olma özelliğini taşıyor.
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BİNGÖL’ÜN TARİHİ
Tarihi boyunca çeşitli medeni-
yetlerin akımlarının etkisinde 
kalan il, İslam kaynaklarında 
Cebel-u Cur adıyla geçmek-
tedir. Çapakçur adının Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesinde 
Büyük İskender tarafından 
verildiği rivayet edilmektedir. 
Bingöl, Osmanlı zamanında 
komşu illere bağlı olarak idare 
edilmiştir. 1844 yılında nahiye 
olarak Palu ilçesine bağlanır. 
1872 yılında Palu ilçesinden ay-
rılarak Çevlig (Çolig) - Çapakçur 
adıyla ilçe olur. 1936 yılında aynı 
isimle il merkezi olur. 1945 yı-
lında Bingöl adını alır. Bingöl’ün 
tarihi MÖ 2000 yıllarına dayan-
maktadır. Bu tarihten önceki 
yılları bilinmemektedir. Genç ve 
Kığı ilçeleri yerleşik medeniyet-
lere ev sahipliği yapmıştır. Bu 
ilçeler, il merkezinden ziyade 
köklü bir tarihe sahiptir. Bu 
ilçelerdeki tarihi kalıntılar bunu 
göstermektedir. 

BUGÜNKÜ BİNGÖL
Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı 
Fırat bölümünde yer alan Bin-
göl ili Muş, Erzurum, Erzincan, 
Tunceli, Elazığ ve Diyarbakır 
illeri ile çevrilidir. Bingöl’e hava 

yolu, demir yolu ve kara yolu ile 
ulaşım mümkündür.

269 Bin 560 nüfusa sahip ken-
tin, 7 ilçesi, 3 beldesi vardır.  
Bingöl, temel çekiciliğini doğa-
sının zenginliğinde ve güzelli-
ğinde bulmaktadır. Bingöl’ün 
doğa güzelliğini ünlü Türk 
yazarı ve gezgini Evliya Çelebi, 
Seyahatname adlı eserinde 
uzun uzadıya anlatır. Yaylalar ve 
doğal göllerin yanında göletler, 
ormanlar, mesire yerleri, soğuk 
sular, termal su kaynakları, iç-
meler, Güneşin Doğuşu, Yüzen 
Ada, av turizmine ve kış sporları 
etkinliklerine uygunluk doğaya 
dönük turizm potansiyeli içinde 
sayılabilir. Turizm çeşitleri bu 
alanlarda yaygınlaştırılabilir. 

Konuya bu açıdan bakıldığında, 
yayla turizmi, sağlık turizmi, 
orman turizmi, av turizmi ve kış 
sporu etkinlikleri gerekli tedbir-
lerin alınması durumunda ilin 
sosyo-ekonomik kalkınmasına 
önemli ölçüde katkı sağlayacak 
alanlar olacaktır.

KÖS KAPLICALARI
Bingöl–Karlıova karayolunun 
20’nci kilometresinde yer alan 
kaplıcalara ulaşım yaz ve kış 
aylarında rahatlıkla sağlanabil-
mektedir. Yapılan araştırmalar, 
kaplıca suyunun içildiğinde, mide 
motolitesini artırdığını, maden 
suyu olarak içilebileceği, roma-
tizma ve kadın hastalıklarına iyi 
geldiğini ortaya koymuştur.

YÜZEN ADA
Solhan ilçesinin Hazarşah köyü 
Aksakal mezrası mevkiinde 
bulunan bir doğa harikası olan 
Yüzen Ada tamamen doğal, üç 
tarafı dağlar ve tepeler ile çev-
rilmiş bir krater gölüdür. Yüzen 
Ada şimdiye kadar görülmemiş 
bir tabiat görüntüsüne sahiptir. 
Gölün ortasında bulunan iki ada, 
göl üzerinde serbest hare-
ket etme kabiliyetine sahiptir. 
Adalar göl içinde bağımsızdır ve 
üzerinde iken adaların iki yana 

Bingöl Haserek Kayak Merkezi

Genel Görünüm
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ağır ağır hareket ettiğini görmek 
mümkündür. Balık yetiştirmenin 
mümkün olduğu göldeki su tatlı 
olup, herhangi bir madensel tuz 
ihtiva etmemektedir.  

BİNGÖL HASEREK KAYAK MERKEZİ
Bingöl Merkez’e 34 kilomet-
re uzaklıkta Dikme Köyü’nde 
Haserek Mevkiinde bulunmak-
tadır. 178.000 metrekare alan 
üzerinde yer alan Haserek 
Kayak Tesisleri üç pistli olup 
Telesiyej pisti: 1.200 m, Teleski 
pisti: 1000 m, Baby Lift pis-
ti: 200 m’dir. Haserek Kayak 
Merkezi 35 oda 70 yatak ka-
pasiteli otel binası ile 2015 yılı 
sonu itibariyle hizmete girmesi 
hedeflenen tesis 4-5 ay sürecek 
kayak sezonu ile Türkiye’nin 
uzun soluklu hizmet veren 
kayak merkezlerinden biri olma 
özelliğiyle dikkat çekmektedir.

BİNGÖL GÜNEŞİN DOĞUŞU
Her yıl 15 Temmuz–15 Ağustos 
tarihleri arasında en iyi şekilde 
seyredilebilir. “Güneşin Do-
ğuşu” çok değişik şekillerde, 
normal halinden çok farklı, 
heyecanlı sahneler yaratmak-
tadır. Dünyada tam anlamıyla; 
“Güneşin Doğuşu” iki yerden 
izlenir. Birincisi İsviçre’nin Alp 

Dağları’ndan, ikincisi; Bingöl 
Dağları’nın Kale Tepesi’nden 
seyredilir. 

ŞEHRİN 
KENDİNE HAS YÖNÜ
Bingöl; balı, kavurması, kayma-
ğı, cevizi, yöresel yemekleri ve 
halk oyunlarıyla meşhurdur.  

BİNGÖL BALI
Bitki florası zenginliğiyle Tür-
kiye’nin ilk sıralarında yer alan 
Bingöl’de üretilen organik bal, 
birçok hastalığın şifa kaynağı-
dır. 2017 yılında dünyanın en 
köklü ve prestijli organizasyon-
larından olan ve 120 ülkeden 
600 yarışmacının katılımıyla 

gerçekleştirilen 45. Apimondia 
Uluslararası Arıcılık Kongre-
si’nde Bingöl balı dünya ikincisi 
olmuştur. 2015 yılında çok 
sayıda yarışmacının katılımıyla 
gerçekleştirilen uluslararası 
kaliteli bal testinde, Bingöl 
balı, içerisinde barındığı 250 
bitki özüyle Türkiye birincisi 
seçildi.  

BİNGÖL KAVURMASI
Ormanlık alanları ve yaylalarıyla 
meşhur olan Bingöl dağların-
da hayvanlar meşe bitkisiyle 
besleniyor ki bu bitki kırmızı ete 
farklı bir lezzet katıyor. Tama-
men doğal ortamda otlayan 
oğlakların etinden yapılan 
Bingöl kavurması, ‘Çobantaşı 
kavurması’ ile tescillenmiştir.

BİNGÖL KAYMAĞI
Bal ile birlikte sofrada olamazsa 
olmazlardan olan kaymak, ken-
tin bir diğer meşhur lezzetleri 
arasında yer alıyor. Kırsal kesi-
min gelir kapısı olan hayvancılık, 
kentin kaymağını da meşhur 
kılıyor. Bingöl-Elazığ karayo-
lunda bulunan merkez Kuruca 
Köyü’nden çıkan Ğazik kaymağı, 
kahvaltı sofralarının vazgeçil-
mezleri arasında yerini alıyor.

Kös Kaplıcaları

Yüzen Ada
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Gömme, Ayran Çorbası, Mas-
tuva, Tutmaç Çorbası, Sorina 
Pel, Keldoş, Burma kadayıf, 
Baklava, Löl, Zervet, Sütlaç, 
Un Helvası Bingöl’ün yöresel 
yemekleri arasında yer alır. 

HAYATA GEÇİRİLEN
ÖNEMLİ PROJELER
KADIN EMEK ÇARŞISI
Kadınların el emeklerini kazan-
ca dönüştürmesi için Yenişehir 
Mahallemizde 1.190 metreka-
relik alan üzerine ‘Bingöl Be-
lediyesi Kadın Emek Çarşısı’nı 
inşa ettik. 

İçerisinde idari bina, mescit, 
kafeterya ile 18 satış büfesi 
bulunan Kadın Emek Çarşısı, 
üretici kadınlar için pazar yeri 
oldu.

BİNGÖL BELEDİYESİ GEÇİCİ 
HAYVAN BAKIMEVİ
16 bin metrekarelik alana inşa 
ettiğimiz Bingöl Belediyesi Ge-
çici Hayvan Bakımevi ile sokak 
hayvanlarına kucak açtık.

Karantina bölümü, hasta bakım 
bölümü, yavrulu anne bölümü, 
hayvan müşahede bölümü, hay-
vanların yiyeceklerinin hazırlan-

dığı mutfak bölümü, muayene 
odası, ameliyat odası, işçi odası, 
duş, depo, veteriner hekim 
odası, idare odası ve yeşil alan-
lardan oluşan barınak, sokak 
hayvanları için sığınak oluyor.

CANLI HAYVAN PAZARI
Yeni çevre yolunda 6 bin 400 
metrekarelik alan üzerine inşa 
ettiğimiz Canlı Hayvan Pazarı’nı 
tamamladık. Pazarı, hayvan 
ticaretinde cazibe merkezi 
hâline getirmeyi hedefliyoruz. 
Projemizde, nizamiye binası, 
idari bina, hayvan pazar alanı, 
araç yıkama yeri, gübre çukuru, 
kapalı ahır, kaba yem deposu, 
bakıcı evi, karantina ahırı yer 
alıyor.

TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ
Bingöl İli Yerel Yönetimler Çevre 
Hizmetleri Birliği (BİNÇEVBİR) 
tarafından yap-işlet-devret mo-
deliyle ihalesi gerçekleştirilen 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi-
mizi, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 
faaliyete geçirdik. Tesisimiz, 10 
yıl boyunca yap-işlet-devret mo-
deliyle işletilecek. BİNÇEVBİR, 
aylık 1.800 TL gelir elde edecek.

7 YENİPARK YAPTIK
Doğu Anadolu Projesi (DAP) 
desteğiyle ilimizde 7 yeni park 
inşa ettik. Recep Tayyip Erdo-
ğan Mahallesi’nde 4, İçmeler 
Mahallesi, İnalı Mahallesi ve 
Mirzan Mahallesi’ne 1’er adet 
olmak üzere toplamda 7 adet 
parkı vatandaşlarımızın hizme-
tine sunduk. Yeni parklarımızla 
birlikte 40 bin metrekarelik 
yeşil alanı ilimize kazandırdık.

10 ADET SPOR SAHASI
Spor Toto Teşkilatı Bakanlığı 
ile Belediyemiz arasında imza-
lanan protokol kapsamında, 10 
adet çok amaçlı spor sahasını 
Bingöl’e kazandırdık. Gençleri-
mizi spora teşvik etmek ama-
cıyla 10 adet çok amaçlı spor 
sahaları yapımı (Voleybol ve 
Basketbol sahaları) tamamla-
narak, hizmete sunuldu.

Geçici Hayvan Bakımevi

Canlı Hayvan Pazarı
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DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
Bingöl Belediyesi ile Bingöl, 
Muş ve Bitlis illerine hizmet 
verecek olan Doğalgaz Dağıtım 
Şirketi (Doğu Gaz A.Ş) arasında 
2016 yılında doğalgaz proto-
kolü imzalanarak çalışmalara 
başlandı. 

Doğalgaz dağıtım çalışmaları 
kapsamında 2016 yılında İnalı, 
Kültür ve İnönü mahallerine 
doğalgaz verildi. 2017 yılı yatı-
rım programı kapsamında ise 5 
mahalleye doğalgaz verilecek.

DEVAM EDEN ÖNEMLİ 
PROJELER
2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM VE 
GELİŞİM PROJESİ’
Kültür Mahallemizde uyguladı-
ğımız ‘2. Etap Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Projesi’ ile 1971 dep-
reminin izlerini silerek, ilimizin 
çehresini değiştiriyoruz.  5 etap 
şeklinde tamamlayacağımız 
proje ile yeni yaşam alanı inşa 
ediyoruz.  Projemizde başlıca; 
1.108 konut, 120 rezidans, 18 
kapalı otopark, 7 açık otopark, 
sosyal ve ticari alanlar, kültür 
merkezi, 500 kişilik cami, 800 
kişilik ilkokul, meydan, sergi ve 

fuaye alanları, sportif alanlar ile 
yeşil alanlar yer alacak.

KENT MEYDANI PROJESİ
Vatandaşlarımızın en önem-
li beklentilerinden olan Kent 
Meydanı Projesi, ilimizin çehre-
sini değiştirecek.  Toplam 9 Bin 
159 metrekareye sahip alanın 
ön kısmı, bahçe ve tören alanı 
olarak tasarlanması, mümkün 
olması durumunda Dörtyol Par-
kı ile birleştirilerek alt katları-
nın ise otopark olacak şekilde 
‘Kent Meydanı’na dönüştürül-
mesi planlanıyor.

KÜLTÜRHAN PROJESİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteğiyle Kültürhan Projesi’ni 

hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Bingöl Belediyesi Kültür Mer-
kezi ve yanında bulunan eski 
şeker fabrikası yıkılarak, büyük 
bir alan üzerinde yapılması 
planlanan ‘Bingöl Kültür Han 
Projesi’ kentimizin cazibe nok-
talarını attıracak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
tarafından Osmanlı hanlarından 
esinlenerek geliştirilen projede, 
kütüphane, sergi sarayı, kongre 
merkezi, sinema ve tiyatro salonu, 
kafe ve 40 butik dükkân yer alıyor. 
Proje, ilimizin ihtiyaçları doğrultu-
sunda revize edilebilecek.

ÇAPAKÇUR VADİSİ EKONOMİK 
SOSYAL GELİŞİM PROJESİ
Bingöl için bölgesel ve yerel 
kalkınma için acil ve stratejik 
öneme sahip ‘Çapakçur Vadisi 
Ekonomik Sosyal Gelişim Pro-

Doğalgaz Çalışmaları

Yeni Hizmet Binası
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jesi’ çalışmaları kapsamında 
Devlet Su İşleri (DSİ) 94. Şube 
Müdürlüğü işbirliğinde 2016 
yılında ‘dere ıslah çalışması’ 
başladı. 

3 aşamalı olarak uygulanacak 
proje kapsamında Çapakçur 
Vadisi Havzası yerleşime ka-
patılıp, sosyal, kültürel yaşam 
alanlarının üretilmesini hedef-
leniyor. 

17 Milyon TL bütçeli proje kap-
samında, Meydanlar, Kafeler, 
Hobi bahçeleri, At çiftliği, Or-
manlık alanlar, Seyir terasları, 
Parklar, Kültür evleri, GO-Kart, 
Spor tesisleri, Meyve bahçeleri, 
Zimmet tepe, Restoran ve Tele-
ferik yapılması planlanıyor.

KENTPARK PROJESİ
Selahaddin Eyyub-i Mahalle-

mizde 46 bin metrekarelik arazi 
üzerine, kentimizin en büyük 
parkını inşa ediyoruz.  420 günde 
tamamlamayı hedeflediğimiz 
Kentpark Projemizde, çocuk 
oyun alanları, engelsiz çocuk 
oyun alanları, fitness alanları, 
kaykay pisti, bahçe satrancı, 
trambolin, bazalt yürüyüş yolları, 
akrilik ve kauçuk kaplamalı 
bisiklet yolları, oturma grupları, 
barbekülü piknik alanları, bitki-
lendirme ve ağaçlandırma alan-
ları, müştemilatlar, kadın bakım 
evi, WC’ler ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları yer alıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ
İnalı Mahallesi’nde mülkiyeti 
belediyemize ait 103 dönümlük 

arazi üzerinde ‘Güneş Enerjisi 
Projemizi hayata geçiyoruz. 

İlk etapta 20 dönümlük alan 
üzerine kuracağımız ve saatte 
bir megawatt enerji üretece-
ğimiz güneş enerji santralin-
den yıllık 500 bin TL gelir elde 
etmeyi hedefliyoruz. 

103 dönümlük alanın tamamen 
güneş enerjisi santraline dö-
nüştürülmesiyle, belediyemize 
yıllık 2 milyon 500 bin TL gelir 
sağlanacak.

‘ENGELSİZ BİNA’ PROJESİ
Engelsiz Kent Projesi kapsa-
mında engelli vatandaşlarımız 
için Engelsiz Bina yapıyoruz. 
500 metrekarelik alan üzerine 
inşa edeceğimiz binamız 5 kat-
tan oluşacak ve içerisinde sos-
yal donatı alanları, spor salonu, 
eğitim ve konferans salonları 
yer alacak.

YENİ HİZMET BİNASI
Uzun uğraşlar sonrası imza-
ladığımız protokol ile devrini 
aldığımız 35 bin metrekarelik 
askeri alan içerisinde yeni be-
lediye hizmet binamızı inşa edi-
yoruz.  9 bin 200 metrekarelik 
alana sahip, 100 araçlık kapalı 

Kadın Emek Çarşısı

Semt Kütüphanesi
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otopark, 500 kişilik konferans 
salonu, meclis toplantı salonu, 
sergi salonu, 200 kişilik çok 
amaçlı salon, nikâh salonu ve 
açık otopark alanlarıyla kenti-
mizin imajına yakışır mimaride, 
oldukça estetik bir belediye 
hizmet binası yapacağız. Top-
lam 21 bin 400 metrekarelik 
inşaat alanına sahip binamız, 
2 kat bodrum, zemin artı 6 kat 
olacak.

ÇÖPTEN ENERJİ ÜRETİMİ
Katı atık depolama tesisimizde 
günlük olarak depoladığımız 
140 ton çöpten sızan metan 
gazını elektrik enerjisine dö-
nüştürmek için çalışmalarımız 
sürüyor. Tesisimizde incele-
melerde bulunan fir-malarca 
tarafımıza iletilecek tekliflerin 
ardından ihaleye çıkacağız.

İLK SEMT KÜTÜPHANEMİZİ 
YAPIYORUZ
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi 
(DAP) İdaresine sunduğumuz 
‘Bingöl Belediyesi Kütüphane 
Projemiz’ onaylandı. ‘Okuma 
Kültürünü Geliştirme’ programı 
kapsamında ilimizin ilk Semt 
Kütüphanesi Projesini hayata 
geçiriyoruz. 

500 metrekarelik alan üzerinde 
2 katlı olarak hayata geçirece-
ğimiz projemizde, kütüphane, 
ders çalışma salonu, bilgisayar 
odası, dinlenme alanı ve kafe-
terya bölümleri yer alacak.

6. Geleneksel Yaz Futbol Okulu Avçıldı 

Haserek Kayak Festivali

Su Kabağı 
İşleme Kursu

Bingöl Kitapla
Buluşuyor

‘Çalışan Eller Projesi’ 
ile Meslek Kazanıyorlar
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Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası 

(Bem-Bir-Sen) İstanbul 4 No.
lu Şubemiz, Balıkesir Obam 
Otel’de “2017 Yılı Değerlendir-
me ve 2018 Yılı Planlama Top-
lantısı” düzenledi. Toplantıya 
Genel Başkan Yardımcılarımız 
Levent Uslu ile Gürkan Alper 
katıldı.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) İstanbul 4 No.lu Şubemiz, 
Şube olarak 2017’nin ayrıntılı 
değerlendirilmesinin yapıldığı 
ve 2017 çalışmaları ışığında 
2018’de yapılacaklarının masa-
ya yatırıldığı toplantı için Balıke-
sir’de bir araya geldi.

İSTANBUL 4 NO.LU ŞUBEMİZ DEĞERLENDİRME
VE PLANLAMA TOPLANTISI DÜZENLEDİ

2017 yılı değerlendirme ve 2018 
Yılı Planlama Toplantısı’nın açı-
lış konuşmasını yapan İstanbul 
4 No.lu Şube Başkanımız Ercan 
Olgun, 2017 yılı içinde yapmış 
oldukları çalışmaları ve 2018 
yılında yapılması planlanan 
faaliyetleri anlattı. Faaliyet ala-
nındaki belediyelerde yapmış 
oldukları çalışmalarla ilgili 
Temsilcilerimize bilgiler veren 
4 No.lu Şube Başkanımız Ercan 
Olgun, Şube olarak 2018 yılına 
ilişkin hedeflerini de açıkladı.

Konuşmasına Türkiye günde-
mine ilişkin kısa bir değerlen-
dirme ile başlayan Memur-Sen 
ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcımız Levent Uslu ise 
Türkiye’de sendikacılığın tari-
hini ve günümüzdeki mevcut 
durumunu anlatarak yapılması 
gerekenlere ilişkin bilgiler verdi. 
Genel Başkan Yardımcımız Le-
vent Uslu, Memur-Sen ve Bem-
Bir-Sen olarak çok çalışıldığını 
ancak çok çalışmanın daha 
fazlasının da bulunduğunu be-
lirterek, “Peygamber Efendimi-
zin tüm ümmetine uyarısı temel 
prensibimiz. Günümüzün günü-
müze denk gelmemesi gereki-
yor. Bugünün dünden, yarının 

bugünden daha iyi olması gere-
kiyor. Bunun için de bir önceki 
günden daha çok çalışmamız 
lazım. Teşkilat olarak birbirimi-
zin küçük hatalarını görmeyerek 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olmamız gerekir.” dedi.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper de Hükümet ile 
yapılan görüşmelerdeki tüm 
kazanımları, sunum hâlinde 
katılımcılara anlattı. Görüş-
meler ve neticelerine ilişkin 
anlaşılmayan ya da üzerinde 
değerlendirme yapılabilecek 
yeterlikte bilgi sahibi olunma-
yan maddelerle ilgili ayrıntıları 

Levent Uslu Gürkan Alper
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aktaran Genel Başkan Yardım-
cımız Gürkan Alper, katılımcı-
lardan gelen tüm sorulara da 
cevap verdi.

Program sonunda Şube Baş-
kanımız Ercan Olgun, Genel 
Başkan Yardımcılarımız Levent 
Uslu ve Gürkan Alper’e Kur-anı 
Kerim hediye etti. Toplantı toplu 
fotoğraf çekimi ile sona erdi.Ercan Olgun ve Levent Uslu Gürkan Alper ve Ercan Olgun

İSTANBUL 7 NO.LU ŞUBEMİZİN EĞİTİM
TOPLANTISI VE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası 

(Bem-Bir-Sen) İstanbul 7 No.lu 
Şubemiz, yılsonu eğitim ve 
istişare toplantısını Yalova’da 
gerçekleştirdi. 15-17 Aralık ta-
rihlerinde Yalova Termal Otelde 
gerçekleşen program, Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mede-
ni Sevinç, 7 No.lu Şube Başka-
nımız Niyazi Karakoç, Yönetim, 
Denetim ve Disiplin Kurullarının 
asil ve yedek üyeleri ile iş yeri 
temsilcilerinin katılımıyla ger-
çekleşti.

Genel Başkan Yardımcımız 
Medeni Sevinç, “İlk kıblemiz 
Mescid-i Aksa ile ilgili alınan 
kararları lanetliyoruz ve bu deli 
saçması kararı asla tanımıyo-
ruz.” dedi. Genel Başkan Yar-
dımcımız Sevinç, “Bölgemizde 

muş ve gerekli cevapları anında 
kendilerine iletmiş bir toplumu 
temsil etmenin gururunu yaşı-
yoruz. ” dedi.

İstanbul 7 No.lu Şube devir tes-
lim töreni yapıldı. 

Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, 7 No.lu Şube Başkanımız 
Niyazi Karakoç ve yönetim ku-
ruluna bugüne kadar göstermiş 
oldukları çalışmalardan dolayı 
tebrik etti ve gelecek yaşamın-
da başarılar diledi.

ve ülkemiz üzerine oynanan 
oyunları biliyoruz. Bundan do-
layıdır ki ümmet olarak her za-
mankinden daha fazla birlik ve 
beraberliğe ihtiyacımız var.” diye 
konuştu. Medeni Sevinç, prog-
ramın hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek, Şube Başka-
nımız Niyazi Karakoç ve ekibini 
tebrik etti ve çalışmalarında ba-
şarılar diledi. Genel Başkanımız 
Mürsel Turbay, “Müslümanların 
ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın 
bulunduğu Kudüs ile ilgili alı-
nan kararı tanımıyoruz. Bizler 
var oldukça inşallah Kudüs, 
Mescid-i Aksa, Filistin ve dünya 
mazlumları asla yalnız olma-
yacaktır. Bizler Sendika olarak 
gerek Uluslararası Emek Plat-
formunda (ICLM) gerekse Ba-
ğımsız Sendikalar Topluluğunda 
(CESI) ülkemiz hakkında yapılan 
algı söylemlerine karşı dik dur-

Niyazi Karakoç Mürsel Turbay Medeni Sevinç

Gürkan Alper
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Bem-Bir-Sen İstanbul 9 No.lu 
(İtfaiye) Şubemiz, Temsilci-

lerimize ve Şube Yetkili Organ-
larımızla her sene düzenlediği il 
dışı eğitim seminerini bu yıl Af-
yonkarahisar’da gerçekleştirdi. 

Yapılan seminere Bem-Bir-Sen 
Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay ile Genel Başkan Yardımcı-
mız Gürkan Alper de iştirak etti.

Eğitim programına işgalci siyo-
nist İsrail’in Filistinli Müslüman 
kardeşlerimize uyguladığı zu-
lümleri unutmamak, Müslüman 
kardeşlerimizin yalnız olmadı-
ğını ve Kudüs özgür olana kadar 
davamızın devam edeceğini 

İSTANBUL 9 NO.LU ŞUBEMİZ EĞİTİM SENİNERİNİ 
AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRDİ

belirten video slaydıyla başlayıp 
ardından tüm şehidlerimiz için 
Şubemizin Disiplin Kurulu Baş-
kanı Muhammed Barutçu ta-
rafından Kur’an-ı Kerim tilaveti 

okunarak ve arkasından hep 
birlikte İstiklal Marşı söylene-
rek açılış yapıldı.

Açılış ve selamlama konuşma-
larında Şube Başkan Yardım-
cılarımız Uğur Varol, Hakkı Ay-
san, Şükrü Akyıldız, Onur Kaya, 
Murat Uluocak ve Mehmet Ka-
sım Köseli Başkanlarımız kür-
süye gelerek yeni atanan Tem-
silci arkadaşlarımıza kendilerini 
ve görevlerini takdim ederek, 
İsrail’in ve Amerika’nın almış 
olduğu kararlara karşı Kudüs 
davasına gerek sosyal medyada 
ve gerekse meydanlarda sahip 
çıkan tüm arkadaşlarımıza te-
şekkür ettiler.

Gürkan Alper
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Başkanlarımız sosyal medya-
nın gücünü değinip bu gücün 
Müslümanların lehine çevirmek 
için üyelerimizin sosyal medyayı 
daha faal bir şekilde kullanma-
ları gerektiğini ve bu konuda 
temsilci arkadaşlarımızın daha 
aktif olmalarını dile getirdiler.

Şube Başkanımız Hasan Ka-
rakaş açılış konuşmasında, 
Kudüs davasının önemini bir 
kez daha anlatarak bu konuda 
Müslümanların daha duyarlı 
olmalarını gerektiğini söyleyip, 
Müslümanların; 14 yaşında 
gözleri bağlı bir şekilde İsrail 
askerleri tarafından gözaltına 
alınan ve direnişin sembolü 
haline gelen Fevzi El-Cüneydi 
gibi dik duruşlu ve zulme sessiz 
kalmayıp karşı çıkmaları ge-
rektiğini, bugün sessiz kalırsak 
yarın çok geç olacağını belirte-
rek meydanlarda bu zulme ses-
siz kalmayan ve karşı çıkan tüm 
arkadaşlara teşekkür etti.

Selamlama konuşmasının ar-
dından Şube Başkanımız tem-
silci arkadaşlarımızdan gelen 
soruları tek tek cevaplayarak 
özellikle Sayıştay denetimleri 
sonucu durdurulan ve 2018 
yılı için kesilen kreş yardımları 
hakkında ve 2018 yılı için imza-
lanması gereken Sosyal Denge 
Sözleşmesi (SDS) hakkında ge-
len soruları cevaplandırdılar.

Şube Başkanımız Karakaş, 
kesilen kreş yardımlarının Sa-
yıştay denetçilerinin raporuna 
istinaden kesildiğini özellikle 
belirterek bu raporun yargıya 
taşındığını ve yargı sonucunu 
beklediklerini söyleyip konunun 
takipçisi olduklarını belirtti-
ler. Sosyal Denge Sözleşmesi 
(SDS) için ise Şube Başkanımız 
Karakaş ön görüşmenin yapıl-
dığını ve şu an için herhangi bir 

sıkıntının olmadığını söyleyip 
SDS’nin biran önce imzalan-
ması için büyük gayret ve çaba 
gösteren Bem-Bir-Sen Genel 
Merkezimize teşekkür etti.

Bem-Bir-Sen Genel Başkan 
Yardımcımız Gürkan Alper ko-
nuşmalarında; Türkiye olarak 
çok zor dönemden geçtiğimizi 
belirterek 4. Dönem Toplu Söz-
leşmede kazanılan hakların 
sosyal medyada, bilinçli olarak 
hiçbir hak elde edilmemiş gibi bir 
algının oluşturulmaya çalışıldığı-
nı belirterek, toplu sözleşmede 
hükme bağlanan ve Bem-Bir-
Sen hizmet koluna ait kazanım-
ları madde madde tek tek açıkla-
yarak temsilcilerimizle paylaştı.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı-
mız Mürsel Turbay ise, sendikal 
anlamda çalışmalarımızı her-
kesin gördüğünü ve özellikle 
Avrupa Birliği içerisinde (CESI) 
de Türkiye’de ve İslam ülkele-
rinde tek sendikanın Bem-Bir-
Sen olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu: “Oralarda ülkemizin 
itibarsızlaştırılması için ülkemiz 
aleyhine yazılan ortak rapor-
lara, Avrupa’da ve o kürsüde 
elhamdülillah ‘ülkemizin, mil-
letimizin menfaatleri her şeyin 
üzerinde âlidir’ deyip orada bu 
savunmaları yapan kardeşleri-
niziz.

Biz iyilikte birleşmeliyiz. Yaratı-
lış gayemiz olan ibadet, imaret, 
itaat, itikat ve adalet; biz bunlar 
için mücadele etmeli ve yaratılış 
gayemizi unutmamalıyız. Çev-
remizdeki insanlara fakir fuka-
raya, garip gurabaya, sadece 
namaz kılıp abdest almak kendi 
borcumuzu ifa etmektir. Çünkü 
Allah hayatı ve ölümü yarattı 
bakalım hanginiz daha güzel 
amel işliyor diye. Kendi nefsinin 
istediğini başkaları içinde iste-
yeceksin, adalet herkese her 
yerde her zaman her konuda 
lazım. Bugün çevremizde ve şu 
anda olan Kudüs’teki olayları 
görüyorsunuz. Bundan 100 yıl 
önce Batı’nın ve Yahudilerin 
adım adım santim santim iler-
ledikleri ve 100 yıl sonra bugün 
gördüğünüz gibi Kudüs’ü İsra-
il’in başkenti ilan etme cüretin-
de bile bulunabiliyorlar. Burada 
yapılabilecek işler nedir? Biz 
kendi kendimizle uğraşmayalım 
İslam ülkeleri İslam ümmetleri 
kendi kendisiyle uğraşmamalı, 
kendi meselesini kendileri çöz-
meli. İki Müslüman ülke kalkıp 
da AHİM’den insan haklarını 
talep ediyorsa kendisine olan 
inancını ve değerlerini bertaraf 
etmişse, onları unutmuşsa hiç-
bir yere varamayız. Müslüman 
ülkelerin ayağa kalkması için 
Kur’an-i ölçülere uyulması ge-
rekmektedir. Beşerî yasaların 
koyduğu kurallarla asla ne Ku-
düs’ü kurtarabilir ne de İslam 
ülkelerini bir araya getirebilirsi-
niz. Onun için gerçek anlamda 
bizler Müslüman’ın vasıflarına 
sarılmak zorundayız.”

Eğitim seminerimizin son bölü-
münde davetimize icabet eden 
Başkanlarımıza ve katılımcı ar-
kadaşlarımıza çeşitli hediyeler 
takdim edilerek aile fotoğrafı 
çektirildi.



85BEM-BİR-SENSayı: 77

EĞİTİM

SAKARYA ŞUBEMİZ
EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ

Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, Sakarya Şu-

bemiz tarafından düzenlenen 
Eğitim Semineri’ne katıldı.

Bem-Bir-Sen olarak sadece 
çalışanların sorunları ile değil, 
Türkiye ve Dünya meseleleri ile 
de ilgilendiğimizi belirten Genel 
Başkan Yardımcımız Alper, “Biz 
Sendika olarak sadece çalı-
şanlarımızın meselesi ile değil, 
sadece Türkiye’deki meseleler-
le ilgili değil, dünyadaki mese-
lelerle ilgili de çalışan, dünya 
mazlumları için de çalışan Sen-
dikayız. Bu anlamda dünyanın 
farklı coğrafyalarındaki mazlum 
insanlara hem din, dil, ırk ayrı-
mı yapmaksızın hem de Müs-
lüman coğrafyalardaki masum 
insanlara destek olmaya çalışı-

“Yaklaşık 50 ülke ile yaptığımız 
ikili görüşme sonucunda ICLM 
ismiyle bir konfederasyon kur-
duk. Bu basit bir girişim midir? 
Hayır. Biz ICLM’i çok önemsiyo-
ruz. Kurmak da öyle kolay bir iş 
değildir. Uluslararası anlamda 
dünyada kurulmuş farklı fede-
rasyonlar, konfederasyonlar, 
emek örgütleri var. Bu emek 
örgütlerinin gündemleri neler-
dir? Tek gündemleri eşcinsel-
lerin hakları ile ilgili çalışmalar 
yapmak. Bunu Afrika’da da 
yapıyor, Türkiye’de de yapıyor. 
Toplumları bozmak onların te-
mel gayesidir. Dünyada ezilen, 
emeği sömürülen insanların 
durumlarına ilişkin çalışmaları 
var mı, gündemlerinde böyle bir 
madde var mı? Hayır, yok! Bu 
eksikliği gidermek maksadıyla 
kurulmuş bir örgüttür ICLM. 
Asya’dan Avrupa’ya kadar hatta 
Rusya’ya kadar milyonluk üye-
leri olan sendikalar ve konfede-
rasyonlar ICLM üyesi oldular. 
İnşallah bunu daha da büyüt-
meye çalışıyoruz.”

Eğitim Seminerinde Sakarya 
Şube Başkanımız Ahmet Ök-
süzali de konuşma bir yaptı. 
Öksüzali, Bem-Bir-Sen olarak 
çok çalıştığımızı, başarımızın 
teşkilatlarda gevşemeye neden 
olmadığını, daha da çok çalışa-
cağımızı vurguladı.

yoruz. Bu anlamda biliyorsunuz 
Avrupa Birliğinin partner olarak 
kabul ettiği CESI’ye 16 Ara-
lık 2013’te üye olduk. Türkiye 
daha Avrupa Birliğine girmedi. 
Türkiye AB’ye üye olmamasına 
rağmen ilk kabul edilen sendika 
Bem-Bir-Sen oldu. Bu anlamda 
CESI önemli bir kriterdir. Bem-
Bir-Sen, yaptığı faaliyetler ne-
deniyle kabul edilmiştir. Dünya 
genelinde yaptığımız faaliyetler 
de referans olmuştur.” dedi.

CESI üyeliği dışında Bem-Bir-
Sen’in uluslararası sendika 
kurma gayreti içine girdiğini ve 
50 ülke ile yapılan görüşmeler 
sonucu bunu başardığını ifade 
eden Genel Başkan Yardımcı-
mız Alper şunları söyledi:



86 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

EĞİTİM

Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, Kayseri Şu-

bemizin Temsilciler Eğitim Se-
mineri’ne katıldı.

Katılımcılara Bem-Bir-Sen ve 
faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren 
Genel Başkan Yardımcımız Al-
per, “Bem-Bir-Sen bir erdem-
liler hareketidir. Eskiden yanlış 
bir algı vardı, sanki sendikacılık 
sadece solcuların yaptığı bir 
sivil toplum faaliyetiydi. Bizim 
temel değerlerimiz, bizim temel 
inançlarımız hakkın korunması, 
Hakk’ın üstün tutulmasıdır. Bi-
zim inancımıza göre güçlü olan 
değil, haklı olan üstündür. Bu 
anlamda hakkın yerine getiril-
mesi açısından Bem-Bir-Sen, 
Memur-Sen bir erdemliler ha-
reketidir. 2006’dan beri yetkili 
sendika olarak, rakiplerimizin 

KAYSERİ ŞUBEMİZDEN 
TEMSİLCİLER EĞİTİM SEMİNERİ

toplamının iki katına yakın fark 
atarak yaklaşık 70 bin üye ile 
büyük bir başarıya imza atılmış-
tır. Bu tabii ki sizlerin gayretleri, 
çalışmaları ve destekleriyle 
olmuştur. Hepinize gayretleri-
niz ve çalışmalarınız sebebiyle 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Eğer biz bir olmazsak, beraber 
olmazsak, farklılıklarımızı zen-
ginlik görmezsek Suriye’den 
beter hâle geliriz. 15 Temmuz 
hain darbe girişimi, Türkiye’yi 
Suriye’den beter hâle etme 
operasyonudur. Bir darbe yapıp 
yönetimi ele geçirmek değil 
sadece, iç savaş çıkarıp ülkenin 
başka güçlere teslim edilmesi 
operasyonudur.

Biz Sendika olarak sadece 
çalışanlarımızın meselesi ile 
değil, sadece Türkiye’deki me-
selelerle ilgili değil, dünyadaki 
meselelerle ilgili de çalışan, 
dünya mazlumları için de ça-
lışan Sendikayız. Bu anlamda 
biliyorsunuz Avrupa Birliğinin 
partner olarak kabul ettiği CE-
SI’ye 16 Aralık 2013’te üye ol-
duk. Türkiye daha Avrupa Birli-
ğine girmedi. Türkiye AB’ye üye 
olmamasına rağmen ilk kabul 
edilen sendika Bem-Bir-Sen 
oldu. Bu anlamda CESI önemli 

bir kriterdir. 

Aynı zamanda uluslararası bir 
sendika kurma gayreti içinde 
olduk. Yaklaşık 50 ülke ile yap-
tığımız ikili görüşme sonucunda 
ICLM ismiyle bir konfederasyon 
kurduk. Bu basit bir girişim mi-
dir? Hayır. Biz ICLM’i çok önem-
siyoruz. Kurmak da öyle kolay 
bir iş değildir. Uluslararası an-
lamda dünyada kurulmuş farklı 
federasyonlar, konfederasyon-
lar, emek örgütleri var. Bu emek 
örgütlerinin gündemleri neler-
dir? Tek gündemleri eşcinsel-
lerin hakları ile ilgili çalışmalar 
yapmak. Bunu Afrika’da da yapı-
yor, Türkiye’de de yapıyor. Top-
lumları bozmak onların temel 
gayesidir. Dünyada ezilen, emeği 
sömürülen insanların durum-
larına ilişkin çalışmaları var mı, 
gündemlerinde böyle bir madde 
var mı? Hayır, yok! Bu eksikliği 
gidermek maksadıyla kurulmuş 
bir örgüttür ICLM. Asya’dan 
Avrupa’ya kadar hatta Rusya’ya 
kadar milyonluk üyeleri olan 
sendikalar ve konfederasyonlar 
ACLM üyesi oldular. İnşallah 
bunu daha da büyütmeye çalışı-
yoruz.”

Temsilciler Eğitim Seminerinde 
Kayseri Şube Başkanımız Meh-
met Karakaş ile Genel Merkez 
Hukuk Müşavirimiz Çağdaş 
Eminoğlu da birer konuşma 
yaptılar.

Çağdaş EminoğluMehmet Karakaş
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Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası 

(Bem-Bir-Sen) Genel Başkan 
Yardımcımız Levent Uslu, teş-
kilat çalışmaları kapsamında 
Denizli’ye geldi.

Genel Başkan Yardımcımız Us-
lu’nun ilk durağı Denizli Büyük-
şehir Belediyesi İtfaiyesi oldu. 
İtfaiye çalışanlarının sorunlarını 
dinleyen ve önceki dönem Bem-
Bir-Sen İl Başkanımız Ramazan 
Kocakaya ile İtfaiye Temsilcimiz 
İsmail Bayram ile de görüşen 
Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu’ya Denizli İl Başkanımız 
Osman Kurt, İl Başkan Yar-
dımcılarımız Süleyman Mayuk, 
Ramazan Türk, Özgür Altun ve 

Ahmet Fatih Oronlu eşlik etti. 
Genel Başkan Yardımcımız Uslu 
burada itfaiye çalışanlarımızla 
ilgili kazanımları anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi çalışanları ile görüş-
mesini tamamlayan Genel 
Başkan Yardımcımız Uslu, 
ardından Denizli Büyükşehir 
Belediyesi Mali Hizmetler Daire 
Başkanı Ramazan Değirmen-
ci’yi ziyaret etti. Mali Hizmetler 
Daire Başkanı Değirmenci ile 
bir süre görüşen Genel Başkan 
Yardımcımız, geçtiği Başkanlık 
Makamında Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan 
tarafından ağırlandı. Başkan 
Osman Zolan, Büyükşehir Bele-

diyesi olarak yapılan çalışmalar 
ve projeler hakkında bilgiler 
verdi. Denizli’nin çok güzel bir 
şehir olduğunu, Pamukkale ve 
Antik Kentler Şehrinin ayrı bir 
değer kattığını söyleyen Levent 
Uslu, Sosyal Denge Sözleşmesi 
konusunda da sendikamızın 
taleplerini iletti.

Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu’nun bir sonraki durağı ise 
Pamukkale Belediyesi idi. Genel 
Başkan Yardımcımız Uslu’yu 
makamında ağırlayan Pamuk-
kale Belediye Başkanı Hüseyin 
Gürlesin, Pamukkale Belediyesi 
olarak çalışanların haklarını 
gözettiklerini, yapılan çalışma-
lar ve memurlar için yaptıkları 

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
USLU’DAN  DENİZLİ’DE 
TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI
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sosyal çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Levent Uslu da Pa-
mukkale ilçesinin güzel bir ilçe 
olduğunu ve tanıtımının daha 
geniş çapta yapılması gerekti-
ğini belirterek, Başkan Hüseyin 
Gürlesin’e başarılarının deva-
mını diledi ve Bem-Bir-Sen ola-
rak Sosyal Denge Sözleşmesine 
ilişkin taleplerimizi dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu, son olarak Pamukkale 
Belediye Başkan Yardımcısı Veli 
Demir’i de ziyaret ederek De-
nizli’den ayrıldı.

MEDENİ SEVİNÇ, TUŞBA BELEDİYE 
BAŞKANI ÖZGÖKÇEK İLE GÖRÜŞTÜ
Bem-Bir-Sen Genel Başkan 

Yardımcımız Medeni Sevinç, 
Van Şube Başkanımız Harun 
Altın ile birlikte Tuşba Belediye 
Başkanı Fevzi Özgökçek’i ziyaret 
etti.

Van’da temaslarda bulunan Ge-
nel Başkan Yardımcımız Medeni 
Sevinç, Tuşba Belediye Başkanı 
Fevzi Özgökçek’i ziyaret ederek 
üyelerimizin sorunlarını iletti. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Tuşba Belediye 
Başkanı Fevzi Özgökçek ise so-
runların bir an önce giderileceği 
sözünü verdi.

VASKİ Genel Müdürü Ali Te-
tetaş’ı da ziyaret eden Genel 
Başkan Yardımcımız Sevinç’e 
burada Van Şube Başkanımız 
Harun Altın, Van Şube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Yusuf Altun, 

VASKİ İş Yeri Temsilcimiz Kadir 
Çağan eşlik etti.

Van Vaski Ve Tuşba Belediyesi-
ne Ziyaret: Tuşba Belediye Baş-
kanı Fevzi Özgöçek’i Genel Baş-
kan Yardımcımız Medeni Sevinç 
Beyle birlikte ziyaret gerçekleş-
tirildi. Sözleşmeli üyelerimizle 
ilgili bazı sıkıntıların olduğunu 
iletildi ve giderileceğinin sözü 
alındı. Ziyaretimizden dolayı 
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi 
Özgökçe Memnun oldukları ve 
ziyaretimizden dolayı teşekkür 
etiklerini beyan ettiler.
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GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ USLU, GENÇLERLE BULUŞTU
Denizli Genç Memur-Sen, İl 

Yönetim Kurulu Toplantısını 
Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu’nun katılımlarıy-
la gerçekleştirdi. Toplantıda 
Memur-Sen İl Başkanı Osman 
Tavşan ve Bem-Bir-Sen İl Baş-
kanımız Osman Kurt da hazır 
bulundu.

Memur-Sen ve Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu, uzun dönem 
gençlik teşkilatlarında yoğun 
olarak çalıştığını ifade ederek, 
temelinde besmele ve duanın 
olduğu her işin hayır olduğunu 
söyledi. İçinde bulunduğumuz 
Memur-Sen’in, merhum Ku-
düs şairi Mehmet Akif İnan’ın 
kurmuş olduğu bir Erdemliler 
hareketi olduğunu, hayır ve 
dualarla kurulduğunu, şuan 
itibariyle Türkiye’nin en büyük 
yerli ve millî sendika teşkilatı 
hâline geldiğini belirtti.

2012 yılında kurulan Genç 
Memur-Sen’in de Konfede-
rasyonumuza büyük güç ve 

enerji verdiğini dile getiren 
Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu, Denizli Genç 
Memur-Sen teşkilatı olarak 
her zaman Allah rızasını gö-
zetmemiz ve Peygamber’in 
izinde bir duruş sergilememiz 
gerektiğini söyledi. Genel Baş-
kan Yardımcımız Uslu, Genç 
Memur-Sen Teşkilatlarının 
mensupları olan gençlere, ül-
kemizin geleceği için birleşti-
rici ve bütünleyici bir rol üste-
lenmelerini tavsiye etti. Levent 
Uslu, “İyiliğe sünger, kötülüğe 
beton olmanız gerekiyor. Da-
vamızı sadece senden olana 

değil herkese anlatılması 
düsturunu benimsemeliyiz.” 
dedi. Uslu, “birlik ve beraber-
liğimizi daim olması.” duasın-
da bulundu.

Denizli Genç Memur-Sen İl 
Başkanı Yasin Karaman ise, 
“Levent Uslu başkanımıza tav-
siyeleri ve güzel dilekleri için 
teşekkür ediyoruz. Gayemiz 
bu. İnşallah büyüklerimizin bu 
öğütlerini yerine getirebiliriz. 
Yollar çok karmaşık. Rabbimiz, 
yanıltılmamıza, şaşırtılmamıza 
izin vermesin; doğru yoldan 
ayırmasın.” dedi.
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Genel Başkan Yardımcımız 
Medeni Sevinç ile BEM-BİR-

SEN Van Şube Yönetimimiz, 
Tuşba Belediyesindeki üyeleri-
mizle bir araya geldi.

Şişli Öğretmenevinde verilen 
birlik ve beraberlik yemeğine 
BEM-BİR-SEN Genel Başkan 
Yardımcımız Medeni Sevinç, 
Tuşba Belediye Başkanı Fevzi 
Özgökçe, Van Şube Başkanımız 
Harun Altın ve Tuşba Belediyesi 
personelleri katıldı.

Yemekten sonra bir konuşma 
yapan Genel Başkan Yardım-
cımız Medeni Sevinç, sendika 
olarak üyelerimizi enflasyona 
ezdirmemek için çaba sarf 
ettiğimizi söyledi. Üye sayı-
sının çokluğu da göz önüne 
alındığında, bu yıl yapılan toplu 

iş sözleşmesi oranlarının iyi 
olduğunu ifade eden Sevinç, 
amacımızın üyelerin kanunla 
belirlenen çalışma şartlarını 
koruma ve kollama görevleri-
ni yerine getirirken, kamu ile 
çalışan arasında köprü görevi 
görmek olduğunu kaydetti.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi 
Özgökçe de, toplumsal uzlaşıya 
ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde 
böyle güzel bir organizasyon 
tertip eden BEM-BİR-SEN 
Genel Merkezimize ve Van 
Şube Başkanımız Harun Altın’a 
teşekkür etti.

Toplantı, yapılan sohbet ve ha-
tıra fotoğraflarının çekilmesinin 
ardından son buldu.

MEDENİ SEVİNÇ, TUŞBA BELEDİYESİ 
ÇALIŞANLARIYLA YEMEKTE BULUŞTU

Harun Altın
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Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Genel Başkan 

Yardımcılarımız Levent Uslu ve 
Medeni Sevinç, Toç Bir-Sen Ge-
nel Başkanı Hüseyin Öztürk’ü 
ziyaret ettiler.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Genel Başkan Yardım-
cılarımız Levent Uslu ve Medeni 
Sevinç, Toç Bir-Sen 1. Olağa-
nüstü Genel Kurul’da Genel 
Başkanlığa seçilen Hüseyin Öz-
türk ve yönetim kuruluna hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.

Toç Bir-Sen Genel Merkezinde 
gerçekleştirilen ve Toç Bir-

TOÇ-BİR-SEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Sen Genel Başkan Vekili Sabri 
Kızılkaya, Genel Başkan Yardım-
cıları İbrahim Eken Gürsoy, Nail 
Süngü ve Fatih Doğan’ın da bu-
lunduğu ziyarette Genel Başka-
nımız Mürsel Turbay, başkanlığa 
yeni seçilen Hüseyin Öztürk ve 
yönetim kurulu üyelerini tebrik 
ederek, başarılar diledi.

Genel Başkanımız Turbay, hiz-
met yarışının bayrak düşürül-
meden elden ele ve kesintisiz 
devam ettiği bir anlayışın men-
subu olduğumuzu dile getirdi.

Toç Bir-Sen Genel Başkanlığı-
na seçilen Hüseyin Öztürk ise 
Bem-Bir-Sen yönetiminin yap-
mış olduğu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, 
Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay’a, Genel Başkan Yardımcı-
larımız Levent Uslu ve Medeni 
Sevinç’e teşekkürlerini iletti.

Hüseyin Öztürk, “Erdemliler 
Hareketi” anlayışıyla yürüyüş-
lerini hızlandıracaklarını be-
lirterek, “Hep ifade ediyorum: 
Bu kutlu yolda hep birlikte 
kardeşçe omuz omuza yürü-
meye devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Genel Başkanımız Turbay, gü-
nün anısına Toç Bir-Sen Genel 
Başkanı Öztürk’e, Mehmet Akif 
Ersoy’un Safahat Külliyatı ese-
rini hediye etti.

TOÇ-BİR-SEN Genel Merkezi
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Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Adana’nın Ceyhan 

ilçe Belediye Başkan Vekili Ali 
Alper Boydak’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu.

Adana’nın Ceyhan İlçe Belediye 
Başkanı Alemdar Öztürk’ün 15 
Haziran’da İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevden uzaklaş-
tırılmasının ardından, Belediye 
Meclisi’nde Başkan Vekilliği se-
çimi yapılmış, AK Parti Ceyhan 
İlçe Kurucu Başkanı, Belediye 
Meclisi üyesi Ali Alper Boydak 
22 oyla başkan vekili olmuştu.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 
Ceyhan Belediyesini ziyaret 
eden Genel Başkanımız Mür-
sel Turbay, Ali Alper Boydak’a 
hayırlı olmasını dileyerek, Cey-
hanlılara güzel hizmetler yapa-
bilmesi duasında bulundu.

İstanbul 7 No.lu Şube Yönetimimiz, Genel Baş-
kan Yardımcımız Gürkan Alper’i Genel Merkezi-

mizde ziyaret etti.

İstanbul 7 No.lu Şube Başkanımız Niyazi Kara-
koç, Şube Başkan Yardımcımız Sıtkı Uçar, Teş-
kilattan Sorumlu Başkan Yardımcımız Mehmet 

GENEL BAŞKANIMIZDAN ALİ ALPER BOYDAK’A TEBRİK

Ali Alper Boydak ise “Elimizden 
geleni Ceyhan için yapacağız. 
Ceyhan artık birlik ve beraberlik 
istiyor. Tüm partilerin Ceyhan’a 
vereceği çok şey var. Onun 
için bu belediyeyi el birliğiyle 
hep beraber yöneteceğiz. Tüyü 
bitmemiş yetimlerin hakkını 
devraldığımızı unutmayacağız. 
İnşallah elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz.” dedi.

İSTANBUL 7 NO.LU ŞUBEMİZDEN 
GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ ALPER’E ZİYARET

Şahin, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcı-
mız Bülent Yıldırım ve Eğitimden Sorumlu Baş-
kan Yardımcımız Mehmet Çelik, Belediye ve Özel 
İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 
Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper’i Genel 
Merkezimizde ziyaret ettiler.

İstanbul 7 No.lu Şube Başkanımız Niyazi Kara-
koç, Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper’e 
şube yönetiminin faaliyetleri ve önümüzdeki sü-
reçte yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Genel Başkan Yardımcımız Alper, “Bem-
Bir-Sen, Genel Merkeziyle, il ve şube başkanlık-
larıyla, kısaca tüm yönetimi ve üyeleriyle Türkiye 
genelinde en yoğun ve en disiplinli çalışan sendi-
kaların başında geliyor.
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Bilindiği üzere, memurların 
haklarındaki soruşturma-

lar, bir ihbar ya da yetkili amir 
tarafından resen başlatılır. So-
ruşturmanın sebebi, memurun 
hukuka ve memuriyet kuralla-
rına aykırı tavır ve davranışları, 
fiilleri olabilir. 

Bu soruşturma usulleri kanun-
lar ve mahkeme içtihatları ile 
oluşmuştur. Bu nedenle, so-
ruşturmada yapılan bir usulsüz 
işlemin tespiti her zaman mev-
zuat hükümleri ile tespit edile-
memekte, ayrıca mahkeme içti-
hatlarından da haberdar olmak 
gerekmektedir. Bu nedenle 
aşağıda belirttiğimiz soruş-
turma usulleri hakkında bilgi 
sahibi olunması, devlet memur-
larının haklarında başlatılacak 
bir soruşturmada usulsüz 
işlemlere maruz kalmalarını 
önleyecek ve hak arama süreç-
lerinin olabildiğince lehlerinde 
yürümesini sağlayacaktır.

ÖN İNCELEME VE ARAŞTIRMA
Bu aşama her disiplin soruş-
turmasında öngörülmez. Yani 
“her disiplin soruşturmasında 
bir ön inceleme ve araştırma 
yapılması gerekir” diye bir kural 
yoktur. İnceleme ve araştırma 
yapılmasını gerektiren soruş-
turmalarda bu aşama ortaya 
konulur. Örneğin bir memurun 
“mesaiye sürekli geç gelmesi” 
iddiasından dolayı,  hakkında 
başlatılacak soruşturma için ön 

inceleme ve araştırmaya gerek 
görülmez ve doğrudan savun-
ması istenir. Ancak, memurun 
“zimmetine para geçirmesi” 
gibi bir iddia söz konusu oldu-
ğunda genellikle bir ön ince-
leme ve araştırma yapılması 
gereği görülür. 

 Yukarıda verdiğimiz örnek-
lerden de görüleceği üzere, 
“ön inceleme ve araştırma”da 
amaçlanan şey, ciddi olmayan 
iddialar esas alınarak memu-
run karalanmasına ve küçük 
düşmesine sebep olacak bir 
soruşturmaya girilmemesidir. 

Bu aşamada ya bir muhakkik ya 
da müfettiş tayin yolu ile soruş-
turma yapılır. Muhakkik ya da 
müfettişin soruşturma netice-
sinde hazırlayacağı rapor doğ-
rultusunda soruşturma başlatı-
lır ya da soruşturma açılmasına 
yer olmadığına karar verilir.

Uygulamada zaman zaman bu 
ön inceleme ve araştırma aşa-
masında da savunma istendiği 
görülmektedir. Bu nedenle, 
ön inceleme ya da araştırma 
olarak başlayan işlemler bizzat 
“soruşturma” olarak devam 
edebilmektedir. Bu nedenle, 
hangi aşamada olursa olsun 
idare soruşturmacısına ve-
rilecek beyanlarda dikkatli 
olunmalı, verilen sözlü savun-
maların yazıldığı tutanaklara 
imza atılmadan önce mutlaka 
tutanak okunmalıdır. Savun-

mada dikkat edilmesi gereken 
hususlar ile alakalı olarak aşa-
ğıda “savunma” başlığı altında 
gerekli bilgiler yer almaktadır.

SAVUNMA AŞAMASI
Hakkında soruşturma başla-
tılan memura öncelikle “sa-
vunma” yazısı gönderilmesi 
gerekmektedir. Memura gön-
derilecek bu savunma yazısının 
mahiyeti; “hakkında bir soruş-
turma başlatıldığı”, “soruştur-
manın konusu” ve “savunma 
vermesi gerektiği” olmalıdır. Bu 
kurallara uyulmaması memu-
run bu cezayı idari yargıda iptal 
ettirmesine yarayacaktır. 

Hiçbir memura savunması 
alınmadan ceza verilemez. Zira 
“savunma hakkı” öncelikle Ana-
yasa’da teminat altına alınmıştır.

Anayasa’daki savunma hakkı ile 
alakalı madde şöyledir; 

Madde 129 - Memurlar ve diğer 
kamu görevlileri Anayasa ve ka-
nunlara sadık kalarak faaliyette 
bulunmakla yükümlüdürler.

Memurlar ve diğer kamu görevli-
leri ile kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşları mensuplarına 
savunma hakkı tanınmadıkça 
disiplin cezası verilemez.

Uyarma ve kınama cezalarıyla 
ilgili olanlar hariç, disiplin ka-
rarları yargı denetimi dışında 
bırakılamaz.

Av. ŞULE DEMİRBAĞ

DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA  
MEMURLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
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Diğer taraftan 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 129. 
maddesinde de savunma alın-
madan ceza verilemeyeceği 
açıkça belirtilmiştir.

Madde 129 - (Değişik madde: 
12/05/1982 - 2670/35 md.)

Yüksek disiplin kurulları kendile-
rine intikal eden dosyaların ince-
lenmesinde, gerekli gördükleri 
takdirde, ilgilinin sicil dosyasını 
ve her nevi evrakı incelemeye, 
ilgili kurumlardan bilgi almaya, 
yeminli tanık ve bilirkişi dinle-
meye veya niyabeten dinletmeye, 
mahallen keşif yapmaya veya 
yaptırmaya yetkilidirler.

Hakkında memurluktan çı-
karma cezası istenen memur, 
sicil dosyası hariç, soruştur-
ma evrakını incelemeye, tanık 
dinletmeye, disiplin kurulunda 
sözlü veya yazılı olarak kendisi 
veya vekili vasıtasıyla savunma 
yapma hakkına sahiptir.

Yukarıda belirttiğimiz Anayasa 
hükmü ve Kanun maddesinde 
de görüldüğü üzere hiçbir me-
mura savunması alınmadan 
ceza verilemez.

Tüm memurların bu noktada 
dikkat etmesi gereken bir hu-
sus var ki, o da savunma yap-
maları için gerekli süreyi kaçır-
mamalarıdır. 

Savunma için ön görülen süre 
nedir? Savunma için ön görülen 
süre en az 7 gündür. 

Madde 130 - Devlet memuru 
hakkında savunması alınmadan 
disiplin cezası verilemez.

Soruşturmayı yapanın veya yet-
kili disiplin kurulunun 7 günden 
az olmamak üzere verdiği süre 
içinde veya belirtilen bir tarihte 
savunmasını yapmayan memur, 
savunma hakkından vazgeçmiş 
sayılır.

Görüldüğü üzere, soruşturmayı 
yapan ya da yetkili disiplin ku-
rulu soruşturma başlatıldığını 
ve savunma istediğini belirten 
yazıda bir süre tanır ve bu süre 
içinde memurun yazılı savunma 
vermesini ister. Bu ön görü-
len süre 7 günden az olamaz. 
Bununla birlikte, savunma için 
yazılı değil de sözlü duruşma da 
yapılabilir. Bu sözlü duruşma-
da, belirtilen gün ve saatte hazır 
bulunulması istenir. Böyle bir 
durumda, hakkında soruşturma 
başlatılan memurun savunması 
istenen konuda yazılı savunma-
sını hazırlayarak çağrılan so-
ruşturma duruşmasına gitmesi, 
sözlü savunmadan önce bu 
yazılı savunmasını sunması ve 
kayda geçirmesi, akabinde de 
bu savunma yazısının bir sure-
tini eline alarak bunun yardımı 
ile sözlü savunmasını yapması 
uygun olur.

Savunma Usulü
Hakkında soruşturma başla-
tılan memurun hazırlaması 
gereken savunmanın teknik bir 
savunma olması zorunluluğu 
yoktur. Hatta yazılı savunmada 
teknik bir savunmaya girilme-
mesinin daha isabetli olduğu 
kanaatindeyiz. Zira uygula-
mada birçok soruşturmanın 
“ceza vermeye peşinen karar 
verilmiş” bir düşünce ile baş-
latıldığını görmekteyiz. Böyle 
bir durumda yapılacak teknik 
savunma (burada teknik savun-
ma derken kast edilen hukuki 
içtihatlar ile yapılan savunma-
dır) ileride davaya konu olacak 
işlem hakkındaki, tabiri caizse 
“kozların” haksız olan idareye 
verilmesi sonucunu doğurabilir. 
Bu nedenle savunmada (müm-
künse bir hukukçu ile istişare 
edilerek) sadece gerekli bilgi-
lerin verilmesine ve “iddialarla 
alakalı konularda” savunma 
yapılmasına dikkat edilmelidir. 

İdarenin soruşturma usulünde 
yaptığı bir hata fark edilirse, ke-
sinlikle bu hatanın savunmada 
belirtilmemesi gerekir. Yukarı-
da da değinildiği gibi bu hatalar 
dava aşamasında idare aleyhine 
kullanılacaktır.

Yapılan yazılı savunmanın bir 
suretinin alınması, yazılı savun-
ma verilirken mümkünse bir 
“evrak kayıt numara ve tarihi” 
alınması önem arz etmektedir. 

Şayet sözlü savunma verilmişse, 
bu takdirde sözlü savunmaya 
ilişkin düzenlenen, sözlü savun-
manın yazılmış olduğu ve altı 
imzalatılan metnin bir suretinin 
alınması gerekir ki bu yasal bir 
haktır. Verilmediği takdirde bir 
dilekçe ile istenebilir. 

DİSİPLİN CEZASININ VERİL-
MESİ VE BU CEZAYA İLİŞKİN 
YAPILABİLECEK İŞLEMLER
Yapılan soruşturma neticesinde 
“mutlaka ceza verilecek” diye 
bir kural yoktur. Soruşturma 
neticesinde ceza verilmesine 
gerek görülmeye de bilir. 

Zaman Aşımı
Soruşturmaya konu işlem ya da 
eylemin öğrenilmesinden iti-
baren;   Uyarı, kınama, aylıktan 
kesme ve kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezalarına karşı 
BİR AY içinde disiplin soruştur-
masına,

Memurluktan çıkarma ceza-
sında ALTI AY içinde disiplin 
kovuşturmasına başlanmadığı 
takdirde disiplin cezası verme 
yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin soruşturması başlamış 
ise, bu soruşturmanın İKİ YIL 
içinde sonuçlandırılması gere-
kir. Aksi takdirde ceza verme 
yetkisi kullanılamaz yani zama-
naşımına uğrar. • 
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Bem-Bir-Sen ile Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi arasında 

Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) 
imzalandı. 

Genel Başkan Yardımcılarımız 
Levent Uslu, Medeni Sevinç ve 
Recayi Karslı ile Ankara 3 No.lu 
Şube Başkanımız Hanefi Sinan 
ve Ankara 4 No.lu Şube Başka-
nımız Metin Arınmış’ın da hazır 
bulunduğu imza töreninde Sosyal 
Denge Sözleşmesi’ne Genel Baş-
kanımız Mürsel Turbay ile Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna imza attılar.

ANLAMLI HEDİYE
Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, vakit kavramına verdiği 
değer herkesçe bilinen, Sincan 
Belediye Başkanlığı dönemin-
de yaptığı parklardaki saatle-
re “Vakit Daralıyor” uyarıları 
yazdıran Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tu-
na’ya anlamlı bir hediye verdi. 
Açık mekanizmaları sayesinde 
zamanın akıp gittiğinin görü-
lebildiği saati Başkan Mustafa 
Tuna’ya takdim eden Mürsel 
Turbay, Başkan Tuna’nın “Vakit 
daralıyor” sloganı ile espri yaptı. 
Mustafa Tuna da Genel Baş-

kanımızın esprisine “Evet vakit 
daralıyor. Namazımızı kaçırma-
yalım.” esprisiyle karşılık verdi.

TEBRİK ZİYARETİ İSTEMEMİŞTİ
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına seçildiği gün vakit 
kaybetmemek için tebrik ziya-
retleri ile ilgili “Zaman israfı” 
yorumu yaparak arzusunu dile 
getiren Mustafa Tuna’ya Genel 
Başkanımız Turbay destek ver-
miş, “Yeni seçilen Sayın Baş-
kanımız, bürokraside yıllardır 
şikâyet ettiğimiz bir konuda 
örnek davranış sergilemiştir. 
Herhangi bir makama gelindi-
ğinde tebrik ziyaretleriyle geçen 
zamanın israf olduğuna işaret 
eden Sayın Tuna, yapılacak işin 
çok, vaktin ise az olduğunu 
belirterek çalışmaya odakla-

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SDS İMZALANDI

nacağını açıklamıştır. Kamuya 
hizmet makamlarında yapılan 
değişikliklerde ziyaret ve tebrik-
leşmeler için harcanan zaman 
kamunun işini aksatıyorsa, 
burada yanlış yapıyoruz demek-
tir. Türkiye olarak hızlı kalkın-
ma için ihtiyacımız olan anlayış 
budur.” açıklaması yapmıştı.

SEÇİM DÖNEMİNE KADAR GEÇERLİ
1 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 
Mahalli İdareler Genel Seçim 
tarihinde sona erecek olan Sos-
yal Denge Sözleşmesi’ne göre 
Genel Sekreter, Genel Müdür-
ler, Genel Müdür Yardımcıları, 
Genel Sekreter Yardımcıları, 
Teftiş Kurulu Başkanları, İç 
Denetim Birim Başkanları, 
1. Hukuk Müşavirleri, Daire 
Başkanları, Özel Kalem Müdür-
leri ile Şube Müdürleri (üc-
retli, ücretsiz vekalet edenler; 
tedviren ve 5393 sayılı Kanunun 
49. Maddesi gereği görevlendi-
rilen personel dâhil) en yüksek 
devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dâhil) brüt tutarının 
yüzde 75’i oranında ödenecek. 
Bu kapsam dışında kalanlar 
için ise bu oran yüzde 50 olarak 
belirlendi.

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi 
ile Denizli Su ve Kanali-

zasyon İdaresi (DESKİ) Genel 
Müdürlüğünde çalışan memur-
lara ödenecek “Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi” (SDS) 
imzalandı. Denizli Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Zolan, 
memurların ekonomik hayat 
koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik imzaladıkları sözleşme-
nin hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 

İl Başkanımız Osman Kurt ve 
Başkan Yardımcılarımız Süley-
man Mayuk, Ahmet Fatih Orun-
lu, Özgür Altun ve Ramazan 
Türk ile birlikte Çivril Belediye 
Başkanı Dr. Gürcan Güven 
ile Sosyal Denge Sözleşmesi 
imzaladı.

TAVAS BELEDİYESİ
Genel Başkan Yardımcımız Le-
vent Uslu, Denizli İl Başkanımız 
Osman Kurt, Başkan Yardım-
cılarımız Süleyman Mayuk, 

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR VE DESKİ PERSONELİNE SDS MÜJDESİ

PAMUKKALE BELEDİYESİ
Denizli İl Başkanımız ve Baş-
kan Yardımcılarımızla birlikte 
Pamukkale Belediyesine gelen 
Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu, başkanlık makamında zi-
yaret ettiği Pamukkale Belediye 
Başkanı Hüseyin Gürlesin ile 
birlikte Sosyal Denge Tazminatı 
Sözleşmesi imzaladı.

ÇİVRİL BELEDİYESİ
Genel Başkan Yardımcımız 
Uslu’nun bir sonraki durağı 
ise Çivril Belediyesi idi. Denizli 

Ahmet Fatih Orunlu, Özgür 
Altun ve Ramazan Türk, Tavas 
Belediye Başkanı Turhan Veli 
Akyol, Sosyal Denge Tazminatı 
Sözleşmesine imza atarak ha-
yırlı ve bereketli olması dileğin-
de bulundular.

BAKLAN BELEDİYESİ
Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcı-
mız Levent Uslu, ziyaret ettiği 
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Erzurum Büyükşehir Bele-
diyesi ile Belediye ve Özel 

İdare Çalışanları Birliği Sen-
dikası (Bem-Bir-Sen) arasın-
daki sosyal denge sözleşmesi 
yenilendi.

Belediyenin meclis salonun-
da düzenlenen imza törenine 
Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen, Ge-
nel Başkan Yardımcımız Gür-
kan Alper, ESKİ Genel Müdürü 
Remzi Ertek, Erzurum Şube 
Başkanımız Abdullah Sunar, 
Genel Sekreter Yardımcısı 

Cevat Öksüz, Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Eski Şube Başkan-
larımızdan Elimdar Aydemir, 
Şube Başkan Yardımcılarımız 

Baklan Belediye Başkanı Yusuf 
Gülsever’le de Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi (SDS) 
imzaladı.

ÇARDAK BELEDİYESİ
Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu, Denizli’deki Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
imza törenlerinden sonun-
cusunu Çardak Belediyesi ile 
imzaladı. Belediyenin Başkanlık 
Makamında sözleşme metni-
ne Genel Başkan Yardımcımız 
Levent Uslu ile Çardak Belediye 
Başkanı Mahmut Öztürk imza 
attılar.

ERZURUM’DA SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ YENİLENDİ

Mensur Akdemir, Yahya Han, 
Ali Rıza Aksoy, Nurhayat Günü-
çay, Daire başkanları ve İş Yeri 
Temsilcilerimiz hazır bulundu.
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BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SDS İMZALANDI
Genel Başkan Yardımcımız 

Recayi Karslı, Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere 
Bursa’da toplam 6 ayrı Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi’ne 
imza attı.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcımız 
Recayi Karslı, Bursa Şube 
Başkanımız Ali Alan, Şube Baş-
kan Yardımcılarımız Abdullah 
Dönmez, Ahmet Ağlan, Atanur 
Balcı ve İsmail Taş, Sosyal Den-
ge Tazminatı Sözleşmesi’nin 
imzalanacağı Bursa Büyükşehir 
Belediyesine geldi.

Başkanlık Makamında Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş tarafından ağırla-
nan Genel Başkan Yardımcımız 

Recayi Karslı, hayırlı olması 
duasıyla Sosyal Denge Tazmi-
natı Sözleşmesi’ne imza attı. 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte 
sözleşme metnine imza atan 
Genel Başkan Yardımcımız Re-
cayi Karslı, “Günü gününe eşit 
olan zarardadır düsturunu ha-
yatına ilke edinmiş Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Ali-
nur Aktaş’ın gerek sivil toplum 
örgütlerine gerek Sendikamıza 
gerekse çalışanlarımıza vermiş 
olduğu destek ve katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum. 
Kuşkusuz bu sözleşmenin asıl 
amacı motivasyondur. En ni-
hai amacı ise motivasyonların 
yükseltilmesi neticesinde per-
formansların artmasının sağ-
lanmasıdır. İlimize hep birlikte 

hizmet edeceğiz. Şunun altını 
hemen çizmek istiyorum: Bem-
Bir-Sen bir sosyal taraf değildir, 
bir sosyal ortaktır. Sorunları-
mızı da beraber çözeceğiz. Ül-
kemize, şehrimize, milletimize 
birlikte hizmet edeceğiz. Sen-
dikamız adına, çalışanlarımız 
adına Sayın Başkanımıza tekrar 
teşekkür ediyor, saygılar sunu-
yorum.” diye konuştu.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ
Belediye ve Özel İdare Çalı-
şanları Birliği Sendikası (Bem-
Bir-Sen) ile Bursa Osmangazi 
Belediyesi arasında 4688 sayılı 
kanuna tabi memurları kapsa-
yan Sosyal Denge Sözleşmesi 
imzalandı. İmza törenine Bursa 
Şube Başkanımız Ali Alan, Şube 
Başkan Yardımcılarımız Ab-

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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dullah Dönmez, Ahmet Ağlan, 
Atanur Balcı ve İsmail Taş da 
katıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ
Genel Başkan Yardımcımız Re-
cayi Karslı’nın Bursa’da imza 
attığı bir başka Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi İnegöl 
Belediyesi çalışanlarını ilgi-
lendiren sözleşme oldu. İmza 
töreninde; Belediye Başkanı 
Alper Taban, Başkan Yardımcısı 
Güngör Sabri Günaydın; Bem-
Bir-Sen Genel Başkan Yardım-
cımız Recayi Karslı, Bem-Bir-
Sen Bursa Şube Başkanımız Ali 
Alan, Bem-Bir-Sen Bursa Şube 
Başkan Yardımcımız Atanur 
Balcı ve İşyeri Temsilcimiz Ali 
Ziya Yılmaz hazır bulundu.

KESTEL BELEDİYESİ
Kestel Belediyesinde görev ya-
pan kamu çalışanlarını ilgilen-

diren ve 2018-2019 yıllarını kap-
sayan 4. Dönem Sosyal Denge 
Sözleşmesi ise, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar ile Belediye 
ve Özel İdare Çalışanları Birliği 
Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel 
Başkan Yardımcımız Recayi 
Karslı tarafından imzalandı.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ
Genel Başkan Yardımcımız Reca-
yi Karslı’nın Bursa’da imzaladığı 
bir başka Sosyal Denge Tazmi-
natı Sözleşmesi Yenişehir Beledi-
yesi ile oldu. Belediye çalışmaları 
ile ilgili yapılan sohbetin ardından 
Genel Başkan Yardımcımız Reca-

yi Karslı ile Bursa Yenişehir Be-
lediye Başkanı Süleyman Çelik, 
belediye memurlarını ilgilendiren 
Sosyal Denge Tazminatı Sözleş-
mesi’ne imza attılar.

ORHANELİ BELEDİYESİ
Bursa Şube Başkanımız Ali 
Alan, Şube Başkan Yardımcıla-
rımız Abdullah Dönmez, Ahmet 
Ağlan, Atanur Balcı ve İsmail 
Taş ile birlikte Orhaneli Bele-
diyesine gelen Genel Başkan 
Yardımcımız Recayi Karslı, Bur-
sa Orhaneli Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir Mehmet Başay 
tarafından ağırlandı.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Sosyal 
Denge Sözleşmesine imza attılar. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Sendikamız arasında, Büyükşehir 

Toplantı Salonu’nda Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Bem-Bir-Sen Ge-
nel Başkanımız Mürsel Turbay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Şube Baş-
kanımız Âdem Deveci, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, belediye yetkilileri ve çok sayıda memur katıldı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SDS İMZALADI

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SASKİ İLE SDS İMZALANDI
Bem-Bir-Sen ile Büyükşehir 

Belediyesi ve SASKİ Genel 
Müdürlüğü arasında Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
imzalandı. Sakarya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, Bem-Bir-Sen Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay ve 
beraberindeki Sakarya Şube 
Başkanımız Ahmet Öksüzali, 
Şube Başkan Yardımcılarımız 
Naci İkiz, Engin Genç, Osman 
Çevik ve Aydın Yıldız’dan olu-
şan heyet ile bir araya geldi. 
İmza töreninde SASKİ Genel 
Müdürü Dr. Rüstem Keleş de 
hazır bulundu.

SERDİVAN BELEDİYESİ İLE SDS 
İMZALANDI
Genel Başkanımız Mürsel Tur-
bay, Sakarya Büyükşehir Be-
lediyesinde düzenlenen imza 
törenin ardından beraberindeki 
Sakarya Şube Başkanımız Ahmet 
Öksüzali, Şube Başkan Yardım-
cılarımız Naci İkiz, Engin Genç, 

Osman Çevik ve Aydın Yıldız’dan 
oluşan heyet ile birlikte Serdi-
van Belediyesine geçti. Serdivan 
Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 
tarafından ağırlanan Genel Baş-
kanımız Mürsel Turbay, Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
imza töreni öncesi Başkan Yu-
suf Alemdar’a teşekkürlerini 
ileterek, “Belediye çalışanlarına 
karşı tutumunuzu takdir ediyor, 
verdiğiniz desteklerden dolayı da 
teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. 
Karşılıklı iyi niyet ve dileklerin 
iletildiği görüşme sonrası Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesine 
Genel Başkanımız Mürsel Turbay 
ve Serdivan Belediye Başkanı 
Yusuf Alemdar imza attılar.
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14 BİN MEMURUMUZUN BÜYÜK SEVİNCİ!
Yerel yönetim hizmet kolunda 

14 bin Memurla en kapsamlı 
Sosyal Denge Tazminatı Söz-
leşmesi İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde imzalandı.

İstanbul’da Belediye Memurla-
rını ilgilendiren Sosyal Denge 
Sözleşmelerine imzalar, İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri ve yetkili sendika 
Bem-Bir-Sen tarafından atıldı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Sosyal Denge Tazminatı 
Sözleşmesi’ne İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sayın Hüseyin Eren 
ile İBB 1 No.lu Şube Başkanı-
mız Metin Başaran, İstanbul 
İtfaiyesinin sözleşmesine yine 
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
Hüseyin Eren ile İtfaiye Şube 
Başkanımız Hasan Karakaş, 
İSKİ Memurlarımızı ilgilendiren 
sözleşmeye İSKİ Genel Müdü-
rü Sayın Fatih Turan ile İSKİ 

Memurlarımızı temsilen Erdal 
Baran, İETT Memurlarımızı 
ilgilendiren sözleşmeye de İETT 
Genel Müdürü Sayın Dr. Ahmet 
Bağış ile İETT Şube Başkanımız 
Yakup Gündoğdu imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, İstanbul Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (İSKİ), İstanbul Elektrik 
Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (İETT) ve İs-
tanbul İtfaiyesi şubelerini kap-
sayan; toplamda 14 bin Me-
murumuzu ilgilendiren Sosyal 
Denge Sözleşmesi, Belediye 
ve Özel İdare Çalışanları Bir-
liği Sendikası (Bem-Bir-Sen) 
adına Genel Başkan Yardım-
cımız Levent Uslu tarafından 
imzalandı. 
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ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE
BEM-BİR-SEN ARASINDA SDS İMZALANDI

Şanlıurfa Büyükşehir Be-
lediyesi ile Bem-Bir-Sen 

arasında memur ve sözleşmeli 
personelleri kapsayan Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
imzalandı. İmzalanan sözleşme 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
ile Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (ŞUSKİ) çalışanı me-
murlarımızı ve sözleşmeli per-
sonellerimizi ilgilendiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 
Mehmet Akif İnan Konferans 
Salonunda gerçekleşen imza 
törenine Büyükşehir Belediye 

Başkanı Nihat Çiftçi, Bem-Bir-
Sen Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, Genel Sekreter 
Abdülkadir Açar, Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Ömer Yüzgül, Şube 
Başkan Yardımcılarımız Metin 
Aloğlu, Fehmi Fidancı, Mehmet 
Dursak ve Mehmet Ali Yeşilkaya 
ile İş Yeri Temsilcilerimiz, üye-
lerimiz,  memurlar ve sözleş-
meli personeller katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi ile Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Yardımcımız 

Gürkan Alper hazırlanan Sosyal 
Denge Sözleşmesi metnini im-
zalayarak iyi dilek ve temennile-
rini paylaştılar.

HALİLİYE BELEDİYESİ
Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper,  Şanlıurfa’da üç 
ayrı sözleşmeye daha imza attı. 
Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, Şanlıurfa Şube 
Başkanımız Ömer Yüzgül, Şube 
Başkan Yardımcılarımız Metin 
Aloğlu, Fehmi Fidancı, Mehmet 

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Dursak ve Mehmet Ali Yeşilkaya 
ile birlikte ilk olarak Haliliye 
Belediyesine gitti.

KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ
Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, bir başka Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
imzalayacağı Karaköprü Bele-
diyesine de Karaköprü Beledi-
yesi Meclis üyesi Memur-Sen 
ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan 
yardımcılığı yapmış Ahmet Kay-
tan, Şanlıurfa Şube Başkanımız 
Ömer Yüzgül, Şube Başkan 
Yardımcılarımız Metin Aloğlu, 
Fehmi Fidancı, Mehmet Dursak 
ve Mehmet Ali Yeşilkaya ile bir-
likte gitti.

SURUÇ BELEDİYESİ
Belediye ve Özel İdare Çalışan-

ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper’in Şanlıurfa’da 
imzaladığı son Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi Suruç 
Belediyesi ile imzalanan sözleş-
me oldu.

Suruç Belediye Başkan Vekili 
Ferhat Sinanoğlu tarafından 
ağırlanan Genel Başkan Yar-

dımcımız Gürkan Alper, imza-
ladığı Sosyal Denge Tazminatı 
Sözleşmesinin hayırlara vesile 
olması duasında bulundu. 
Genel Başkan Yardımcımız 
Gürkan Alper, “Karaköprü Be-
lediyesinde de vurgulamıştım. 
Suruç’ta da ifade etmek isti-
yorum. Şanlıurfa, ülkemiz için, 
birlik ve beraberliğimiz için ör-
nek bir şehirdir.” dedi.
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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE
BEM-BİR-SEN ARASINDA SDS İMZALANDI
Balıkesir Büyükşehir Bele-

diyesi ve BASKİ’de çalışan 
memurlar ve sözleşmeli perso-
nellerin maaşlarına yüzde 5,69 
oranında Sosyal Denge Zammı 
getiren protokol Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zekai Kafa-
oolu ve BEM-BİR SEN Genel 
Başkanı Mürsel Turbay arasın-
da imzalandı.

Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Birliği Sendikası (Bem-Bir-
Sen) Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Balıkesir Şube Başka-
nımız Demirhan Cenk Davulcu 
ile birlikte Balıkesir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zekai Kafaoğ-
lu’nu makamında ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, Altıeylül Belediye 
Başkanlığı döneminde sergi-

lediği performans ve başarı ile 
dikkatleri üzerine çeken ve AK 
Parti’nin adayı olarak Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğına seçilen Zekai Kafaoğlu’nu 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. Ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Balıkesir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu da, 
“Makamlar hizmet için var. 
Rabbim milletimize daha fazla 

hizmet edebilmemize vesile 
olacak bir başka makamı nasip 
etti. Balıkesirli hemşerilerimi-
zin son derece memnun olacağı 
bir yönetim anlayışı sergilemek 
istiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Kafaoğlu’na gerçekleş-
tirilen ziyaretin ardından Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, Ba-
lıkesir Büyükşehir Belediyesin-
den ayrılmadan Genel Sekreter 
Mehmet Gürbüz’e de ziyarette 
bulundu. Genel Sekreter Gür-
büz’e görevlerinde başarılar di-
leyen Genel Başkanımız, çiçek 
takdim etti. Genel Başkanımız 
Turbay’ın Balıkesir’deki son 
durağı ise Balıkesir Su ve Kana-
lizasyon İdaresi Genel Müdür-
lüğü (BASKİ) oldu. BASKİ Genel 
Müdürü Talat Özen’e, Balıkesir 
Şube Başkanımız Demirhan 
Cenk Davulcu ile birlikte hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunan Ge-
nel Başkanımız, günün anısına 
Mehmet Âkif Ersoy’un Safahât 
isimli eserini takdim etti.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay ile Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz SDS imzaladılar.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu ile Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi SDS imzaladılar.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Sur 
Belediye Başkanı Bilal Özkan ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Diyar-
bakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç ile Kayapınar Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı SDS imzaladı.



108 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Artvin 
Valisi Ömer Doğanay ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Artvin Be-
lediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile SDS imzaladı.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay,  Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Siirt Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat’ı, 
Siirt Belediye Başkan Yardımcıları Osman Durna ve Dr. Ali Aytek’i ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Siirt Valiliği İl Özel İdaresi ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Amasya Bele-
diye Başkanı Cafer Özdemir ziyaret etti.

Mürsel Turbay ve il yönetim kurulu üyelerimizin 
katılımıyla akşamı yemekte bir araya geldi.

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Karaman Valisi Fahri Meral ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Bolu Valisi Aydın Baruş ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile SDS imzaladı.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Elazığ Valisi 
Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret etti.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Elazığ İl Özel İdare 
Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile SDS imzaladı.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan V. 
Fatih Ürkmezer ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Karabük Valisi Kemal Çeber ile SDS imzaladı.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Ömer Hilmi Yamlı ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile SDS imzaladı.
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Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu Batman’da Batman Belediyesi ve 
Kozluk Belediyesi ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi (SDS) imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, üyemiz 
Tarık Çekcan’a başsağlığı ziyaretinde buludu.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, birlikte 
İlim Yayma Cemiyetin’de Davut Okçu ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Beşiri İlçe Belediyesi ve İkiköprü Belde Belediyesi ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Batman Valiliği İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile görüştü.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Hakkâri İl Özel İdaresi ve Hakkâri Belediyesi ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Gölkaya Belediye Başkanı Bekir Akbulut ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna ile SDS görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Kastamo-
nu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Azdavay 
Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ile SDS imzaladı.



119BEM-BİR-SENSayı: 77

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı,Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan’ı ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Muş 
Belediye Başkanı Feyat Asya ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Varto Be-
lediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Çorum’un 6 ilçe belediyesi ile SDS imzaladı

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile SDS imzaladı.

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, İskilip Belediye Başkanı 
Recep Çatma, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Düvenci 
Belediye Başkanı Necmettin Kılıç ve Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu ile SDS imzaladı.

SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Bilecik’te Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Müdürü İsmail Şen ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Uşak Be-
lediye Başkanı Nurullah Cahan ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı ile görüştü.

Genel Başkan Yardımcımız Sevinç, Bilecik’te İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar’ın babası mer-
hum Kazım Nacar için kılınan cenaze namazına katıldı. 

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Uşak Valisi Salim Demir ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Gürkan Alper, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akça ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcı-
mız Recayi Karslı, Bilecik 
Belediye Başkanı Selim 
Yağcı’yı ziyaret etti. 

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Levent Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Beypazarı Belediyesini ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile SDS imzaladı.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Mihalıççık Belediye Başka-
nı İsmail Uysal, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Recayi Karslı, Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Şemdinli Belediye Başkanı Muhammet Fuat Türkman ile SDS imzaladı.

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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SOSYAL DENGE SÖZLEŞMELERİ

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile SDS imzaladı.

Genel Başkan Yardımcımız Medeni Sevinç, Van Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ile SDS imzaladı.

Genel Başkanımız Mürsel Turbay, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile SDS imzaladı.
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Adana Şube Başkanımız Mehmet Ünüvar, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak ile SDS imzaladı.

 Ankara 1 No.lu Şube Başkanımız Bayram Elik, Akyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayla Can’ı, İmar Müdürü 
Cemalettin Sarp ile Muhtar İşleri Müdürlüğüne atanan Cesur Şahin’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara 4 No.lu Şube Başkanımız Metin 
Arınmış, Keçiören Belediyesi İnsan 
Kaynakları Eğitim Müdürü ve Ankara 1 No.lu 
Şube Başkan Yardımcımız Feridun Güneş’i 
ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerin de 
bulundu.

Aksaray İl Başkanımız Seyfullah Baysal, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile SDS imzalandı.

ŞUBELERDEN HABERLER

ADANA

AKSARAY

ANKARA 1 NO

ANKARA 4 NO
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ŞUBELERDEN HABERLER

Antalya Şube Başkanımız Adem Deveci ve Me-
mur-Sen’e bağlı sendikaların Antalya Şube Başkan-
ları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Akseki Be-
lediye Başkanı İsmet Uysal ile SDS imzaladı.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Finike Bele-
diye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile SDS imzaladı.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Kumluca 
Belediye Başkanı Sayın Hüsamettin Çetinkaya ile 
SDS imzaladı.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Serik Beledi-
ye Başkan Prof. Dr. Ramazan Çalık ile SDS imzaladı.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Kaş Belediye 
Başkanı Halil Kocaer ile SDS imzaladı.

Antalya Şube Başkanımız Âdem Deveci, Aksu Bele-
diye Başkanı Sayın Halil Şahin ile SDS imzaladı.

ANTALYA

Antalya Şube Başkanımız Adem Deveci AK Parti Ke-
pez İlçe Başkanlığına seçilen İbrahim Ethem Taş’ı 
ziyaret etti.
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ŞUBELERDEN HABERLER

Artvin İl Başkanımız Mahmut Gürbüz, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan ile SDS imzaladı.

Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Zeki Yağmur, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile SDS imzaladı.

Çanakkale Şube Başkanımız Fikret Deniz, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile SDS imzaladı.

Bingöl İl Başkanımız Mithat Kaya, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile SDS imzaladı.

ARTVİN

BİNGÖL

ÇANAKKALE

DİYARBAKIR
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ŞUBELERDEN HABERLER

Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Zeki Yağmur, Dicle Belediye Başkanı Alparslan Kılıç ile SDS imzaladı.

Tekirdağ Şube Başkan Yardımcımız Ali Eraslan, Yeni Karpuzlu Belediyesi Belediye Başkanı Ufuk Atalay ile SDS imzaladı.

Tekirdağ Şube Başkan 
Yardımcımız Ali Eraslan, 
Beyendik Belediye Başkanı Nuran 
Uslu ile SDS imzaladı.

Diyarbakır Şube Başkanımız Mehmet Zeki Yağmur, Yenişehir Belediye Başkanı Serdar Kartal ile SDS imzaladı.

DİYARBAKIR

EDİRNE
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Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Alucra Belediye Başkanı Asım Kaymakçı ile SDS imzaladı.

ŞUBELERDEN HABERLER

Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile SDS imzaladı.

Elazığ İl Başkanımız Süleyman 
Akay, Keban Belediye Başkanı 
Fethiye Adlı ile SDS imzaladı.

Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Giresun Valisi Sayın Harun Sarıfakıoğulları’nı ziyaret etti.

ELAZIĞ

GİRESUN
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ŞUBELERDEN HABERLER

Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ile SDS imzaladı.

Gümüşhane İl Başkanımız 
Harun Şeker, Gümüşhane 
Valisi Okay Memiş ile SDS 
imzaladı.

Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurahman Kırhasanoğluile SDS imzaladı.

Giresun İl Başkanımız Coşkun Musaoğlu, Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak ile SDS imzaladı.

GİRESUN

GÜMÜŞHANE
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ŞUBELERDEN HABERLER

İstanbul 9 No.lu (İtfaiye) Şubemizin iş yeri temsilcilerinden Kadıköy İtfaiye Grubu İş Yeri Temsilcimiz 
Hüsnü Fil’in muhterem babası Hakk’ın rahmetine kavuştu. Şube Başkan Yardımcılarımızdan Uğur Varol, 

Şükrü Akyıldız, Onur Kaya ve mesai arkadaşlarımız ile çok sayıda seveni katılarak Hüsnü Fil’in ve 
ailesinin acısını paylaşıp başsağlığı dilediler.

İstanbul 9 No.lu Başkan Yardımcılarımızdan Uğur Varol ve Hakkı Aysan; Kayışdağ İtfaiye Grubu personelle-
rinden Melih Emre Kurt’u, Yenidoğan İtfaiye Grubu Ekip Amirlerimizden Adnan Yazır’ı, Maltepe İtfaiye Grubu 
Temsilcimiz Nebi Gülbasan ile birlikte belinden ameliyat olan Maltepe İtfaiye Grubu personellerinden Sabri 
Kurt’u ve Kocasinan İtfaiye Grubu personellerinden Akif Kurbetoğlu’nu ziyaret ettiler.

İstanbul 9 No.lu Şube Başkan Yardımcılarımızdan 
Şükrü Akyıldız, Onur Kaya ve Mehmet Kasım Köseli 
ile Mimarsinan İşyeri Temsilcimiz Kadir Doğan, 
yakın zaman önce elim bir trafik kazası sonucu ara-
mızdan ayrılarak Hakk’ın rahmetine kavuşan Yalçın 
Üstün kardeşimizin acısını paylaşmak ve taziye ziya-
retinde bulunmak için Çatalca İtfaiye Grup Amirliği-
mizi ziyaret ederek 

İSTANBUL 9 NO
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ŞUBELERDEN HABERLER

İzmir Şube Başkanımız Mustafa Köylü, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Beydağ Belediye Başkanı 
Vasfi Şentürk ile SDS imzaladı.

Karabük İl Başkanımız Yılmaz Çelen, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile SDS imzaladı.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Necati Kahveci, Çağlayancerit Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki ile SDS imzaladı.

İzmir Şube Başkanımız Mustafa Köylü, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ile SDS imzaladı.

İZMİR

KARABÜK

KAHRAMANMARAŞ
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ŞUBELERDEN HABERLER

Karabük İl Başkanımız Yılmaz Çelen, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ile SDS imzaladı.

Kırşehir İl Başkanımız Menderes Doğan, İl Başkan Yardımcılarımız Cengiz Maral ve Osman Ergül, Kırşehir İl Özel 
İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Alptekin Demir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kırşehir İl Başkanımız Menderes Doğan, Kırşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan ile SDS imzaladı.

Kırklareli İl Başkanımız İsmail Şimşek, yeni yönetimlerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla yemek verdi.

KARABÜK

KIRKLARELİ

KIRŞEHİR
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ŞUBELERDEN HABERLER

Kırşehir İl Başkanımız Menderes Doğan, Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç ile SDS imzaladı.

Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile SDS imzaladı.

Kocaeli Şube Başkanı Sadican Aygen, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ile SDS imzaladı.

Kocaeli Şube Başkanımız Sadican Aygen ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir 
Büyükakın’ı ve AK Parti İzmit İlçe Başkanlığına seçilen Hasan Ayaz’ı ziyaret ettiler.

KIRŞEHİR

KOCAELİ
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ŞUBELERDEN HABERLER

Konya Şube Başkanımız Sait Kozoğlu, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u ziyaret etti.

Konya Şube Başkanımız Sait Kozoğlu, Kadınhanı Be-
lediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük ile SDS imzaladı.

Konya Şube Başkanımız Sait Kozoğlu, Yunak Belediye 
Başkanı Abdullah Emre Demirhan  ile SDS imzaladı.

Konya Şube Başkanımız Sait Kozoğlu, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile SDS imzaladı.

Konya Şube Başkanımız Sait Kozoğlu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile SDS imzaladı.

KONYA



140 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

ŞUBELERDEN HABERLER

Kütahya Şube Başkanımız Yılmaz 
Yaman, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi 
Nayir ile SDS imzaladı.

Kütahya Şube Başkan Yardımcımız İsmail Yaşa, ile Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın ile SDS imzaladı. 

Kütahya Şube Başkan Yardımcımız İsmail Yaşa, Tepecik Belediye Başkanı Adnan Korkmaz ile SDS imzaladı. 

Kütahya Şube Başkanımız Yılmaz Yaman, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ile SDS imzaladı. 

KÜTAHYA
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ŞUBELERDEN HABERLER

Kütahya Şube Başkanımız Yılmaz Yaman, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile SDS imzaladı.

Kütahya Şube Başkanımız Yılmaz Yaman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yaklaşan SDS görüşmeleri öncesi 
temsilcilerimiz ve üyelerimizle görüştü. Görüşmelerde Simav İlçe Temsilcimiz Süleyman Küçüker, Gediz 
İlçe Temsilcimiz Hülya Ünal, Çavdarhisar İlçe Temsilcimiz Bekir Kocaman ve Aslanapan İlçe Temsilcimiz 

Recep Bey, çalışanların yaşadığı sıkıntılara ilişkin bilgiler verdiler.

Kütahya Şube Başkanımız Yılmaz Yaman, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ile SDS imzaladı.

KÜTAHYA
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ŞUBELERDEN HABERLER

Malatya Şube Başkanlığımız ile Malatya Büyükşehir Belediyesi, Irak halkına şefkat eli uzattı.

Ordu Şube Başkanımız Rahmi Çakar yazılı 
açıklama yayınladı ve “Hiçbir kin, hiçbir zu-
lüm bizi insanlık adına Rabbimizin hidayetini 
dilemekten alıkoyamaz” dedi. Ordu Şube 
Başkanımız Rahmi Çakar, barış dini İslam’ın 
gür sedasını hür iradelerden uzak tutmak 
isteyenlerin yeni bir entrikasıyla karşı karşıya 
olduğumuzu belirtti.

Nevşehir İl Başkanımız Feridun Özdemir, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş ile SDS imzaladı.

Muş İl Başkanımız Güven Yalvarıcı, Yaygın Belediye Başkanı Selahattin Yalçın ile SDS imzaladı.

NEVŞEHİR

ORDU

MALATYA

MUŞ
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ŞUBELERDEN HABERLER

Ordu Şube Başkanımız Rahmi Çakar, Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe ile SDS imzaladı.

Sakarya Şube Başkanımız Ahmet Öksüzali, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile SDS imzaladı.

Ordu Şube Başkanımız Rahmi Çakar, Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar ile SDS imzaladı.

Ordu Şube Başkanımız Rahmi Çakar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile SDS imzaladı.

SAKARYA

ORDU
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Sakarya Şube Başkanımız Ahmet Öksüzali, Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel ile SDS imzaladı.

Sakarya Şube Başkanımız Ahmet 
Öksüzali, Taraklı Belediye Baş-
kanı Tacettin Özkaraman ile SDS 
imzaladı.

Sakarya Şube Başkanımız Ahmet 
Öksüzali, Karapürçek Belediye 
Başkanı Orhan Yıldırım ile SDS 
imzaladı.

Sakarya Şube Başkanımız Ahmet Öksüzali, Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç ile SDS imzaladı.

SAKARYA

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Samsun Şube Başkanımız Nurettin Sever, Kosovalı Araştırmacı-Tarihçi Eldar Uka’yı ziyaret etti.

Sinop İl Başkanımız Mustafa Turaç,      
Sinop Valisi Hasan İpek  ile 

SDS imzaladı.

Trabzon İl Başkanımız Dr. Arslan Korkmaz ve beraberindekiler, Maçka Belediye Başkanı Koçhan’a ziyaret.

Tekirdağ Şube Başkan Yardımcımız Ali Eraslan, Edirne Valiliği adına 
İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Alaaddin Uğurile SDS imzaladı.

SAMSUN

SİNOP

TEKİRDAĞ

TRABZON
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Trabzon İl Başkanımız Dr. Arslan Korkmaz, Tonya 
Belediye Başkanı Osman Beşel ile SDS imzaladı.

Trabzon İl Yönetimimiz, geçirdiği trafik kazasında ya-
ralanan TİSKİ personeli Mehmet Soylu’yu ziyaret etti.

Van Şube Başkanımız Harun Altın ile Şube Yönetimimiz, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Van Kitap Fuarı’na katıldı.

Şube Başkanımız Harun Altın, Van Tuşba Belediyesinin Kalecik TOKİ’de isminin verildiği 
Şehit Polis Suner İdil Spor Tesisi’nin açılış törenine katıldı. 

ABD Başkanı Trump’ın Filistin’in başkenti olan 
Kudüs’ü Siyonist işgalcilerin başkenti olarak tanı-
masına olan tepkiler her geçen gün artıyor. Bem-
Bir-Sen Van Şube Başkanımız Harun Altın konuyla 
açıklamalarda bulunarak, Kudüs’ün gündemden 
düşürülememesi gerektiğini ifade etti.

TRABZON

VAN
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Van Şube Başkanımız Harun Altın ve Van Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz, Van Valiliği Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığına ziyarette bulundu.

Van Şube Başkanımız Harun Altın ve Van Şube Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz, VASKİ Genel Müdürü Ali 
Teketaş’ı ziyaret etti.

Van Şube Başkanımız Harun Altın ve Şube Başkan 
Yardımcılarımız, Kamu Denetçiliği Başkanı Şeref 
Malkoç’tan, Van Sivil Dayanışma Platformuna ziyaret.

İpekyolu Belediyesi Başkanı Cemil Öztürk ile Bem-
Bir-Sen Van Şube Başkanlığı yönetimimiz ve üyele-
rimiz yemekte bir araya geldi.

Van Şube Yönetimimiz, Hizmet İş Van Şubesi 8. Olağan Kongresi’ne kadıldı.

Van Şube Başkanımız Altın, 
İpekyolu Belediyesi Engelli 
Yaşam Akademisi’nin açılış 
programına katıldı.  

VAN
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Belediye ve Özel İdare Ça-
lışanları Birliği Sendikası 

(Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı-
mız Mürsel Turbay, Kon TV’de 
yayınlanan “Başkent Konuşu-
yor” programında Çetin Altan’ın 
canlı yayın konuğu oldu. Genel 
Başkanımız Turbay, Ortado-
ğu’daki üç büyük ülkenin hiçbir 
zaman bir araya getirilmediğini, 
son İTT Toplantısında Türki-
ye’nin rolüne vurgu yapan İngil-
tere’nin İran’ı kaşımaya başla-
dığını belirterek, Müslümanları 
uyanık olmaya çağırdı.

Çetin Altan’ın gündeme dair 
sorularını cevaplandıran Genel 
Başkanımız Mürsel Turbay, 
Kudüs’ün Müslümanlar için 
önemini anlattı ve Müslüman 
ülkelerin asgari müştereklerde 
birleşmesi gerektiğini söyle-
di. Genel Başkanımız Mürsel 
Turbay, ana gündem maddesi 
Kudüs olan Türkiye’nin yaklaşı-
mını ve Kudüs’te yaşananları şu 
şekilde anlattı:

“Terörist devlet, işgalci devlet 
sadece İsrail değil ki! En başta 
Amerika’dır. Kudüs’e iki defa 
gittim ve önemli âlimlerin, bü-

yüklerin ağzından dinledim. 
1967’de gökyüzünde sığırcık 
sürüsünün uçtuğu gibi havada 
Amerikan uçaklarının uçtuğunu 
anlatıyorlar. ‘Sadece o günkü 
İsrail ile mi savaştığımızı sanı-
yorsunuz. Biz orada asıl büyük 
şeytanla, Amerika’yla savaştık.’ 
demişlerdi. Haçlı ittifakı zaten 
kendilerini o gün de göster-
mişti. Hepsi İsrail’in arkasında 
durmuştu. İsrail’e güç kuvvet 
vermişti. Hatta bazı gafil Müs-
lüman yöneticileri, Amerika ile 
iş birliklerini geliştirip arabulu-
culuk olması teklifinde bulun-
dular. Hal böyle olunca özgür 
Filistin şansı hiç olmadı.

Tüm bunlarda da hikmet vardır. 
‘Sizin hayır gördüklerinizde şer, 
şer gördüklerinizde hayır vardır. 
Siz bilemezsiniz. Bunu ancak 
Allah bilir.’ Afganistan’a, Irak’a, 
Suriye’ye gitti Amerika. Hiçbi-
rine de ne demokrasi gelmiştir 
ne insan hakları gelmiştir ne de 
huzur gelmiştir. Amerika’nın 
peşinde koşanlar, Amerika’nın 
yöntemini tasvip edenler çıkıp 
bana bir tane örnek göstersin 
ve desin: Amerika şuraya de-
mokrasi getirecek dedi ve bak 
getirdi. Şuraya da huzur ve re-
fah getirecek dedi ve bak getir-
di. Ekonomilerini geliştireceğim 
dedi ve bak geliştirdi... Kimse 
Amerika’nın İsrail gibi kendi 
koruması altındaki ülkeler hariç 
hiçbir ülkeye bir iyilik getirdiğini 
söyleyemez.

Peki, Müslüman toplulukları ne 
yaptı bu güne kadar? Tatilleri-
ni, ziyaretlerini hep Avrupa’ya 
yaptılar. Hâlbuki fırsat buldukça 
Kudüs’e gitselerdi, Filistin’e 
gitselerdi; ekonomilerine katkı 
sunmuş olacaklardı. Yüz binler-
ce Yahudi de oralara yerleşe-
memiş olacaktı.

Orada her gün sinir har-
bi. Her gün sizi geriyor. Her 
karşılaştığınızda asık suratlı 
olduklarını ve yüzlerinden kin 
aktığını görüyorsunuz. Her gün 
karşılaşıyorsunuz, silahlarla 
ve dipçiklerle. Filistinliler çok 
sabırlılar. Allah onların yardım-
cısı olsun, Allah onlardan razı 
olsun. Bugüne kadar onlar hep 
dik durdular, sabrettiler, mü-
cadele ettiler. 20-25 tane İsrail 
askeri arasında o 14 yaşındaki 
yavru tek başına dimdik durabi-
liyor. İsrail askerleri insanların, 
Müslümanların sinir uçları ile 

MÜRSEL TURBAY: İNGİLTERE İRAN’I KAŞIMAYA BAŞLADI

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.
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Aramızda öyle bir ırkçılık oluş-
turmuşlar ki ümmet param-
parça olmuş. Bu sebepten ta ki 
biz aramızdan bir Selahaddin’i 
çıkarmadığımız müddetçe bu 
zulüm bertaraf olmaz. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan -Allah ondan razı 
olsun- bu ümmetin sesini tüm 
dünyaya duyuruyor. Amerika 

ile İsrail bu zulmü birlikte yapı-
yorlar. Yaptıkları bu zulüm üm-
metin ayağa kalkmaları için bir 
tetikleyici oldu. Bütün ümmeti 
ayağa kaldırdı ve biz bu zulme 
tabi değiliz.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan devletinin ılım-
lı İslam’ı ön plana çıkarmaya 
çalıştığını hatta bunu açıkça 

BASINDA BİZ

oynama konusunda çok maha-
retliler. Kudüs’e her gittiğimde 
o askerlere baktığımda o sinir 
harbini yaşattılar bana. Kudüs’e 
son gittiğimizde yaklaşık yüz 
kişi kadardık. Yaşları 12 ile 15 
arasında değişen 5 çocuk yanı-
mıza geldi. Yakınımızda da İsrail 
askerleri var. Bizlerle çok içten 
çok samimi sohbet ederler-
ken kendilerine bakan Yahudi 
askerlerine karşı sanki adeta 
‘Bak yanımızda Türk abilerimiz 
var. Ona göre...’ der gibiydiler. 
Çünkü ecdatları, bizim ecda-
dımızın Filistin için yaptıklarını 

TRT Kürdi televizyon kanalın-
da canlı yayın konuğu olan 

Genel Başkan Yardımcımız Me-
deni Sevinç, Mescid-i Aksa’nın 
durumunu değerlendirdi.

“Bugünkü Amerikan zulmü 
ve Yahudilerin Mescid-i Aksa 
ile Kudüs üzerindeki baskıları 
bize bir şey hatırlatıyor.” diye-
rek sözlerine başlayan Genel 
Başkan Yardımcımız Medeni 
Sevinç, “Memur-Sen’in kuru-
cusu rahmetli Mehmet Akif 
İnan’ın da dediği gibi Müslüman 
Müslüman olsaydı Mescid-i 
Aksa bu zulmü görmezdi. Bizim 
şimdiki sorunumuz Müslüman-
lığı teşhis etmemizdir. Teşhisi 
doğru yapabilsek önümüzdeki 
kurtuluş yolu açılacaktır. Biz 
Hz. Muhammed’in ümmeti ola-
rak, kendi aramızda yeryüzünde 
küçük ihtilaf veya kendi hak ve 
hukukumuzu kabul etmiyoruz. 
Biz kendimizi, var olduğumuzu, 
varlığımızı kabullenmiyoruz. 

ÝNDÝRÝN
‘den

Ücretsiz uygulamayı indirin, 
resme tutun ve gördüğünüzden 

fazlasını keşfedin.

GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZ 
MEDENİ SEVİNÇ TRT KÜRDİ’NİN KONUĞU OLDU

anlatmış hep onlara. Türklerin 
Filistinlilere karşı yaptıkları 
ve muhabbetlerini dinleyerek 
büyümüşler. O yüzden, Türkiye 
hiçbir zaman Filistinli kardeşle-
rini, Filistin’i, Gazze’yi, Kudüs’ü 
yalnız bırakmayacaktır.

Ortadoğu’da üç büyük ülke var. 
Türkiye, İran ve Mısır. İngiltere, 
Fransa ve Amerika tarih bo-
yunca bu üç ülkenin bir araya 
gelmemesi için her şeyi yapmış. 
Türkiye ile Mısır tam bir oldular 
hemen arkasından darbe geldi. 
Allah yardımcısı olsun, Muham-

med Mursi yılların tahribatını 
kısa sürede çözmek istedi, 
sabırlı davranmadı. Türkiye 
bakın yılların tahribatını süre-
ce yayarak nasıl çözdü. Tam 
çözemedik elbette ama elham-
dülillah bir yere kadar geldik. 
İngiltere hemen harekete geçti 
ve İİT Toplantısı ile ilgili ‘Türkiye 
bölgede etkin rol üstlenme ça-
basına girdi’ vurgusu yapmaya 
başladı. Yani İran’ı kaşıyor. As-
gari müştereklerde birleşmek 
zorundayız. Müminler kardeştir 
şuuruyla hareket etmek zorun-
dayız.”



150 BEM-BİR-SEN Kasım-Aralık 2017

BASINDA BİZ

ifade ettiğini dile getiren Genel 
Başkan Yardımcımız Medeni 
Sevinç, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Suudi Arabistan 
devletinin ılımlı İslamiyet’i öne 
getireceğini söylemesinin üze-
rinden yaklaşık bir ay geçti. 
İsrail’i komşu olarak kabul et-
tiklerini deklare ettiler. ‘Bizim 
İsrail ile hiçbir sorunumuz yok-
tur, biz birlikte ittifak edeceğiz’ 
açıklaması yaptılar. Bu projenin 
bir kısmıydı. Benim kanaatim 
odur ki projenin geriye kalanını 
gerçekleştirmenin vakti gelmiş. 

Zaten Kudüs işgal altındadır. 
Zaten Mescid-i Aksa işgal altın-
da. Bunlar dediler ki, ‘Biz Müs-
lümanların kanını az döktük, biz 
onları bertaraf ettiğimiz zaman 
rahat oluruz. Biz bu ezilmiş 
Filistin halkına yeni katliam 
yapacağız. Bunları birbirine kır-
dırıp perişan edeceğiz. Biz hâ-
kimiyetimizi yahut Siyonizm’i-
mizi hâkim kılacağız...’ Bunlar 
tamamıyla Ortadoğu üzerindeki 
projelerdir. Ümmetin üzerinde 
kademe kademe Hıristiyan ve 
Yahudi, özellikle Haçlı ittifakı 

devam ediyor. Bir önceki dö-
nemdeki Amerika Cumhurbaş-
kanı da demişti ki, hatırlayın: 
Haçlıların seferi devam ediyor... 
Yani bunu alenen söylediler. 
Ondan sonra inkâr ettiler ancak 
bu alenen ortada olan bir şey 
zaten. Aslında onların esas pro-
jesi o bölgede Müslümanların 
hâkimiyetlerinin tamamen or-
tadan kaldırılması, tekrar ayağa 
kalkmamaları. Ne zamanki 
mazlumluk haritası oluştu. 
DAEŞ’in Musul’u ele geçirme-
sinden sonra, Şii Ayetullah Ali 
es-Sistani’nin “cihat” çağrısı 
üzerine kurulan Haşdi Şabi’nin 
bir başkanı diyor ki: Ben bin 500 
insan katlettim. Böylelerin ismi 
Müslüman ise tabii ki ümmetin 
hâli bu olur. Müslüman Müslü-
man’ın kanının döküyor. Müslü-
man Müslüman’ın malını gasp 
ediyor. Müslüman Müslüman’ın 
hürriyetine engel oluyor. Bu na-
sıl Müslümanlıktır peki? Böyle 
insanlar Müslümanların başına 
geçerse şer ittifakı da yapacağı-
nı yapar. Yahudi ve Hıristiyanlar 
da zaten böyle zamanları kollu-
yorlar.”
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VEFAT
• Ardahan İl Özel İdare Genel 

Sekreterliğinde Çalışan Üye-
miz Tuncer Şanlı

• Bayburt Belediyesinde Çalı-
şan Üyemiz Ali Vahit Yıldız-
han

• Beypazarı Belediyesinde 
Çalışan Üyemiz İsmail Evren

• Gölbaşı Belediyesinde Çalı-
şan Üyemiz Tamer Aksakal

• İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesinde Çalışan Üyemiz Kadir 
Keskin

• İzmit Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Veysel Yılmaz

• Kırıkkale Belediyesinde Çalı-
şan Üyemiz Murat Sekman

• Muradiye Belediyesinde Çalı-
şan Üyemiz Erhan Can

• Mustafa Kemal Paşa Bele-
diyesinde Çalışan Üyemiz 
Fahrettin Bozdağ

• Özalp Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Abdullah Erkaçmaz

• Polatlı Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Hüdaverdi Mert

vefat etmiştir.
Cenab-I Allah’tan rahmet 
ailelerine başsağlığı dileriz.

EMEKLİ
• Ankara Büyükşehir Beledi-

yesinde Çalışan Üyelerimiz 
Fevzi Yılmaz, Cevat Turan

• Ankara Su Ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünde 
Çalışan Üyelerimiz Nurettin 
Gönönü, Yakup Üçer

• Bursa Büyükşehir Belediye-
sinde Çalışan Üyemiz İsmail 
Çetin

• Çankırı İl Özel İdare Genel 
Sekreterliğinde Çalışan Üye-
miz Ahmet Ayvaz Çal

• Düzce Belediyesinde Çalışan 

Üyelerimiz Zekeriya Şahin-
şah, Mehmet Acar

• İstanbul Su Ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünde 
Çalışan Üyelerimiz Serpil Ak-
soy, Orhan Aslan, Bahri Kaya, 
Kani Aslan, Avni Sarıkaya, 
Yıldız Esin Sevgin, Zülfikar 
Seylan

• İzmit Belediyesinde Çalışan 
Üyelerimiz Süleyman Altun-
taş, Niyazi Gökbudak, Alper 
Dilgen, Gülfan Kardaş

• Kepez Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Hacı Ali Baykal

• Kırklareli İl Özel İdare Genel 
Sekreterliğinde Çalışan Üye-
miz Ayhan Ayas

• Konya Büyükşehir Beledi-
yesinde Çalışan Üyelerimiz 
Ahmet Tuna, Mehmet Erbaş, 
Hüseyin Bildirici

• Koski Genel Müdürlüğünde 
Çalışan Üyemiz Hacı Dilek

• Kozcağız Belediyesinde Çalı-
şan Üyemiz Mehmet Muzaf-
fer

• Malatya Büyükşehir Bele-
diyesinde Çalışan Üyemiz 
Mehmet Yasintimur

• Melikgazi Belediyesinde 
Çalışan Üyelerimiz Feramuz 
Kılıçkaya, Muhsin Yılmaz

• Mezitli Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Ayfer Ermanlı

• Pazar Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Mustafa Şahin

• Rize İl Özel İdare Genel Sek-
reterliğinde Çalışan Üyemiz 
Behzat Fırat

• Sakarya Büyükşehir Beledi-
yesinde Çalışan Üyelerimiz 
S.hakan Pulat, Haşim Bay-
ram

• Selçuklu Belediyesinde Çalı-
şan Üyelerimiz Hüseyin Öney, 
Zeki Karaduman, Mustafa 
Gökmen, Ahmet Yılmaz

• Tokat İl Özel İdare Genel 
Sekreterliğinde Çalışan Üye-
miz Turgay Kaya

• Turhal Belediyesinde Çalışan 
Üyelerimiz Hacıbey Türklü, 
Hüsamettin Gümüş

• Tutak Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Gürsel Kayabaşı

• Tuzla Belediyesinde Çalışan 
Üyemiz Kevser Şamlı

• Van Büyükşehir Belediye-
sinde Çalışan Üyelerimiz 
Ercan Gürbüz, Hivil Özhan Ve 
Burhaneddin Yıldızbaş

emekli olmuştur.
Hayatlarının bundan sonraki 
bölümünde sağlık, huzur ve 
esenlikler dileriz.


