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 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

Tüm Yerel-Sen Genel BaĢkanı Doğan KOÇ 1.Olağan Genel 
Kurulda yaptığı konuĢmasında Tüm Yerel-Sen kısa sürede 7000 
üyeye ulaĢarak Yerel yönetim çalıĢanlarının umudu olmuĢtur. Bu 
güvene layık olacak, umudu söndürmeyeceğiz, Emek 
mücadelesini daha yükseklere taĢıyacağız. " dedi. 

Tüm Yerel-Sen 1.Olağan 
Genel Kurulu Büyük Anadolu 
Otelde 500 delegenin 
katılımıyla 1-2 Mart 2014 
tarihlerinde gerçekleştirildi. 

1.Olağan Genel Kurula CHP 
Ankara Milletvekili  İzzet 
ÇETİN, Birleşik Kamu-İş 

Konfederasyonu Yöneticileri, Eğitim-İş Yöneticileri ve Siyasi Parti Temsilcileri 
katıldı. Divan Başkanlığını Eğitim –İş Genel Başkanı Veli DEMİR  yaptı.  
 
Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu İzmir'de 
kendi aralarında yaptığı toplantıyla görev dağılımını aşağıdaki gibi 
gerçekleştirmiştir. 
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TÜM YEREL-SEN 1. DÖNEM  YÖNETİM KURULU 

Doğan KOÇ Genel Başkan 
 

Cengiz GÜLEBAY Genel Sekreter 
 

Arif ALEL Genel Mali Sekreter 
 

Ahmet YEŞİLAĞAÇ Genel Örgütlenme Sekreteri   
 

Nurcihan ÖZER Genel Eğitim, Basın-YayınSekreteri 
 

Arap MUCUR Genel Hukuk ve TİS Sekreteri 
 

Ahmet KILINÇOĞLU Genel Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri 
 

  

DENETLEME KURULU   

Kemal ERCAN Başkan 
  

Hakan ÜNAL Raportör 
  

Nail ÇETİN Üye 
  

  

DİSİPLİN KURULU 

Salim ÇORUK Başkan 
  

Yusuf Ersel 
TANRIÖVER 

Başkan Yardımcısı 
  

Mustafa 
ÇAKMAK 

Raportör 
  

Engin KESKİN Üye 
  

Pembegül 
YILDIZ 

Üye   
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Çocuklar Uyurken Susulur… Öldürülürken 
Susulmaz! Ayağa Kalk Türkiye!…Bugün tüm 
yurtta ĠĢ Bırakıyoruz ve Hükümeti istifaya 
çağırıyoruz... 

Gezi Parkı eylemleri sırasında 
Ġstanbul Okmeydanı’nda 
ekmek almak için evden çıktığı 
sırada polisin attığı gaz fiĢeği 
ile baĢından vurulan Berkin 
Elvan, bugün sabah saat 
7.00′de ölümsüzleĢti. 
Okmeydanı Eğitim ve 
AraĢtırma Hastanesi’nde 269 
gün komada kalan Berkin, bu 
süreçte 45 kilodan 16 kiloya 
düĢmüĢtü. Berkin Elvan’ın 
öldürülmesiyle Gezi Parkı 
direniĢinde polis Ģiddetiyle ölen 
gençlerimizin sayısı 8′e çıktı. 

BirleĢik Kamu ĠĢ Konfederasyonu olarak biliyoruz ki  Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe 
emanet etmiĢtir . Cumhuriyet yıkıcıları gençliği her zaman bir tehdit olarak görmüĢler, 
baskılamaya çalıĢmıĢlardır. Bir kuĢağın ezilmesine yol açan 12 Mart, 12 Eylül darbeleri gibi 21. 
yüzyılda onlara reva görülen çağ dıĢı eğitim sistemi, iĢsizlik, feodal baskı, ülkemize dönük 
emperyalist ve kapitalist kuĢatma, geleceğimiz olan gençliğimizi hedef seçip ezdi. Gezi parkı 
direniĢi ile yıllardır baskılanan gençlik silkindi ve baskıya, Ģiddete, tehdite rağmen ayağa kalktı. 
Ġtirazını yükseltti. 

Berkin de Taylan Özgür gibi, Deniz GezmiĢ gibi, 70′lerde Tam Bağımsız Türkiye Ģiarıyla toprağa 
düĢen gençler gibi, Gezi Parkı direniĢinde öldürülen gençlerimiz gibi içi özgürlük ateĢiyle 
yananlarla birlikte ölümsüzleĢti. 

Artık tüm dünya biliyor ki Berkin Elvan’ı öldüren tüfeğin kabzasını tutan siyasal iktidardır. Ülkeyi 
yönetenler, polise “Destan yazdılar!” diyenler bu ölümden birinci derecede sorumludur. 

AKP iktidarı ülkemizin geleceğine, halkımızın birliğine, laikliğe ve demokratik hukuk devleti 
kazanımlarımıza saplanmıĢ bir hançerdir. Bu ülkeye acı ve daha büyük felaketlerden baĢka 
vereceği bir Ģey kalmamıĢtır! 

BirleĢik Kamu ĠĢ Konfederasyonu olarak sorumluların bir an önce bulunmasını ve olayların birinci 
dereceden sorumlusu olan siyasal iktidara istifa çağrısında bulunuyoruz. 
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Çanakkale Zaferi; sadece Türkiye tarihi için değil 
dünya tarihinde de bir dönüm noktasının 
yaĢandığı, güç dengelerinin tamamen değiĢtiği , 
azmin zaferi olmuĢtur. 

Emperyalist güçler; Ġstanbul 
ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele 
geçirmek suretiyle Rusya'yla güvenli bir 
tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, 
Almanya′nın müttefiklerinden biri olan 
Osmanlı Ġmparatorluğunu savaĢ dıĢı 
bırakarak Ġttifak Devletlerini zayıflatmak 
için 1915-1916 yılları arasında Gelibolu 
Yarımadası'nda Osmanlı Ġmparatorluğu ile 
deniz ve kara muharebelerini 
baĢlatmıĢlardı. 

Kurmay Albay Mustafa Kemal'in Birinci 
Anafartalar Muharebesi, ertesi gün 
Kocaçimentepe – Conk Bayırı hattında yeni 
bir karĢı taarruz gerçekleĢtirmesiyle 

uğradıkları kayıplara rağmen, Ġngiliz ve Anzak kuvvetlerinin Ġkinci Anafartalar Muharebesi olarak 
bilinen genel taarruzları da Osmanlı savunmasını aĢamamıĢtır. Her iki tarafın da ağır kayıpları 
olmasına rağmen kazanılan Çanakkale Zaferiyle, emperyalist güçlerin Ülkemiz üzerinde planları 
tutmamıĢ, saldırıları baĢarısız olmuĢ, Ġngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 
1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiĢlerdir. 

Çanakkale Zaferi; sadece Türkiye tarihi için değil dünya tarihinde de bir dönüm noktasının 
yaĢandığı, güç dengelerinin tamamen değiĢtiği, olayların akıĢı üzerinde halkın belirleyici ve aktif 
bir rol oynadığı, kahramanlık ve fedakarlıkların doruk noktasına ulaĢtığı bir azmin zaferi olmuĢtur. 
Çanakkale' de, emperyalizmin boyunduruğu altındaki mazlum milletlere örnek bir mücadele 
verilmiĢ, emperyalizme de tarihi bir tokat atılmıĢtır. 
 
Çanakkale SavaĢlarında 250 binin üstünde askerimiz Ģehit olmuĢtur. Bugün, baĢka devletlerin 
himayesinde yaĢamıyor tam bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürüyorsak bunda 
Ģehitlerimizin canını ortaya koyarak savaĢmaları büyük rol oynar. 

Ulusumuzun eĢsiz bir mücadele ile verdiği var olma savaĢından 99 yıl sonra, günümüzde bu 
zaferin önemi, omurgasız kimi güçler tarafından göz ardı edilmekte, ulus bilincini aĢılayan bu 
kahramanlık destanları önemsiz gibi gösterilmeye çalıĢılmaktadır. Bu çabalar kendini bilmez, 
gerici, bölücü, omurgasız, emperyalizmin uĢağı, vatansızların nafile çabalarıdır. Bu millet, bu 
tuzaklara düĢmez. Çanakkale Zaferi Ulus olarak Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Tatar, Alevi, 
Sünni, Süryani, Ermeni her ne var isek, bütün varlığımızla Emperyalizme karĢı verdiğimiz özgürlük 
ve bağımsızlık mücadelemizin sembolüdür. Bu sembolün ıĢığıyla, Ulus Devletin de temellerini 
atarak, hepimizin vatanı olan topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. 

Tüm Yerel-Sen olarak zaferin 99. yıldönümünde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna ve biz torunları varlık içinde, birlik içinde bu topraklarda 
yaĢayalım diye canlarını feda eden Ģehitlerimizi minnetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyoruz. 
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Tüm Yerel-Sen olarak; Ulusumuzun 23Nisan "Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı" nı kutluyor, Bağımsız Cumhuriyetimizde, 
çocuklarımızın emeklerinin sömürülmediği aydınlık günler 
diliyoruz. 

            Bugün ulusal egemenliğimizin,  demokrasi ve bağımsızlık mücadelemizin 94. 
yılını büyük bir heyecan ve coĢkuyla kutluyoruz. 

TBMM, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı yıllarında 
top seslerinin yankılandığı, ateĢ, kan ve 
barut kokularının sardığı bir ortamda 
kurulmuĢtur. Ulusumuzun kaderini tayin 
eden bütün kararlar, bu mecliste 
tartıĢılarak alınmıĢtır. Ulusal egemenlik, 
varlığını burada göstermiĢ; insan onuruna 
en uygun yönetim biçimi olan demokrasi, 
gücünü halktan alan TBMM sayesinde 
yaĢam bulmuĢtur. 

         Emperyalist güçler, bugün taĢeron terör örgütleriyle ülkemizi bölmeye 
çalıĢmaktadır. Emperyalizmin bir dediğini iki etmeyen siyasi iktidar ise ülkeyi bölmeye 
çalıĢan terör örgütüyle müzakere masasına oturmakta, mutabakatlar 
imzalanmaktadır. Ülkemiz, baĢta Ortadoğu olmak üzere her taraftan ateĢ çemberiyle 
kuĢatılmıĢtır. KomĢularımızla sıfır sorun diye yola çıkan siyasal iktidar, emperyalist 
güçler ve onların dünyayı paylaĢma hırslarının taĢeronluğunu yaparak ülkemizi 
savaĢın eĢiğine getirmiĢtir. Ulusal KurtuluĢ SavaĢı’yla emperyalizme diz çöktürmüĢ 
olan bu topraklar emperyalizmin üssüne dönüĢtürülmüĢtür.  Bugün özgürlüğümüz ve 
bağımsızlığımız, birlik ve bütünlüğümüz tehdit altındadır. 
           Sonuç olarak ortada duran Ģudur; Cumhuriyetimiz  bugün milli iradeye değil, 
uluslararası güçlere teslim edilmiĢ durumdadır. Avrupa Birliği kararları,  Tahkim 
yasası, Ġkiz yasalar,  Avrupa Özerklik Ģartnamesi, Petrol yasası ve uluslararası birçok 
projenin ortak amacı Bağımsızlığın teslim alınmasıdır. Günümüzde Bağımsız 
Cumhuriyet'ten söz edilemeyeceği de aĢikardır. 
         Bu durumda ; Aydınların ve Milletin görevi, Milli Ġradenin yeniden millet 
yönetimine hakim olmasını sağlamak olmalıdır. "Tam Bağımsız Türkiye" ülküsüyle 
Cumhuriyete sahip çıkacak, meclise milletin iradesini yansıtacak yol-yöntemi mutlaka 
bulmalıdır.  Bağımsız kararlar, ancak Halk çocuklarının Meclise hakim olmasıyla 
mümkündür. Bunun için; seçim sistemi ve siyasi partiler kanunu değiĢmeli, halkın 
iktidarı kurulmalıdır. 
         Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük devrimim” dediği laik Türkiye 
Cumhuriyeti’ne içten ve dıĢtan yönelebilecek tehditlere karĢı, bugün her zamankinden 
daha dikkatli ve uyanık olmalı, içten ve dıĢtan gelen gerici, bölücü ve yıkıcı tehlikelere 
karĢı Ulus olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. 
         Tüm Yerel-Sen olarak;  Ulusumuzun 23Nisan "Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı"nı kutluyor, Bağımsız Cumhuriyetimizde,  çocuklarımızın emeklerinin 
sömürülmediği aydınlık günler diliyoruz. 
  
TÜM YEREL-SEN 
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1 Mayıs 2014 günü ülke genelinde alanlara çıkacağız, baĢta 
Ġzmir, Ġstanbul, Adana, Antalya, Ankara, Muğla ve Aydın olmak 

üzere Tüm Türkiye'de 
alanlardayız. 

Akp’nin Yasağına KarĢı Türkiye'de 
alanlarda, Ġstanbul'da 
Taksim’deyiz 

1 Mayıs iĢçi sınıfının sermaye sınıfına ve 
hükümetlerin sermayeden yana politikalarına karĢı, 
ayrıca emperyalist ülkelerin ülkemiz üzerinde 
kurmak istedikleri sömürü düzenine karĢı 
mücadelenin yükseltildiği, birlik ve dayanıĢma içinde 
olunması gereken bir gündür. 

1 Mayıs’ın iĢçi sınıfının sorun ve taleplerinin dile 
getirildiği, çeĢitli eylem ve etkinliklerin sergilendiği 

bir gün Ģeklinde kutlanması yerine, kutlamanın yapılacağı meydanların tartıĢılması Ģeklinde 
gündeme gelmesi, bir çok kiĢi ve kuruluĢ gibi Tüm Yerel-Sen üyelerini de üzmektedir. 

Ancak biliyoruz ki bunun sorumlusu AKP’dir. 

Özellikle son zamanlarda baĢta BaĢbakan olmak üzere AKP Hükümeti, hukuk tanımaz bir Ģekilde 
insan hakları ihlallerine devam etmektedir. Bunun en son örneği de Avrupa Ġnsan Hakları 
Mahkemesi’nin kararına rağmen, Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlaması yapılamayacağına dönük 
açıklamalardır. KuĢkusuz ki bu iĢçi sınıfının birliğini ve mücadele azmini kırmak amacıyla 
yapılmaktadır. 

Ancak Ģu bilinmelidir ki iĢçiler ve emekçiler, kendileri açısından tarihsel öneme sahip, mücadele 
sırasında arkadaĢlarını Ģehit verdikleri Taksim Meydanı’nda kutlama yapmak için kimseden izin 
almak zorunda değildir. Yine Taksim Meydanı hiç kimsenin tekelinde de değildir. 

Bu bağlamda, Tüm Yerel-Sen olarak, 1 Mayıs 2014 günü ülke genelinde alanlarda olacağız. BaĢta 
Ġzmir, Ġstanbul,Adana,Antalya, Ankara, Muğla ve Aydın olmak üzere Türkiyede tüm Ġllerde 
alanlarda olacağız. 

Ġstanbul’da ise bu ülkenin tüm değerlerini üreten emekçilere meydan okuyan 
hükümete karĢı, iĢçi sınıfının mücadele birliği adına  BirleĢik Kamu ĠĢ Bayrağı altında 
Taksim Meydanı’nda olacağız. 
 
 
YaĢasın Tam Bağımsız Türkiye, YaĢasın Emek ve sınıf mücadelemiz, 
 
YaĢasın 1 Mayıs Birlik Mücadele ve DayanıĢma Günü. 
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Üç Fidan “Ġçinde bulundukları Ģartların tüm zorluklarına rağmen 
ülkenin bağımsızlığı için hiç tereddütsüz canlarını verdiler. Bir 
kez öldüler, güneĢe gömüldüler. Sizi astıran her kademedeki 
uĢaklar Ģunu unuttular; Halkın kahramanları ölümsüzdür... 

42 yıl sonra bugün, tarih yine 6 Mayıs, günlerden Üç 
Fidan Marshall ve Truman yardımlarıyla,  NATO ve 
ABD’nin askeri üsleriyle,  gerek ekonomik gerekse askeri 
alanda emperyalizmin kıskacına alınan Türkiye’de, 
dünyadaki antiemperyalist dalgaya paralel olarak 
yükselen devrimci-bağımsızlıkçı hareketi yok etmek için 
tertiplenen 12 Mart faĢizminin askeri mahkemelerinde 
yargıladığı Üç Fidan, 6 Mayıs sabahı idam edildiler. 

Deniz GEZMĠġ 

Yaptıklarımızın haklı olduğuna inanıyorum. Halen de bu 
inancı taĢıyorum. Türkiye'nin bağımsızlığından baĢka bir 
Ģey istemedim ve bu sebeple Amerikan emperyalizmine ve iĢbirlikçilerine karĢı mücadele verdik. 
Bundan dolayı ölümden korkmuyoruz. Onu ancak iĢbirlikçiler düĢünsün ve ancak onlar kendi 
canının telaĢına düĢsün. Ve ben 24 yaĢındayken kendimi Türkiye'nin bağımsızlığına armağan 
etmekten onur duyuyorum. 

Yusuf ASLAN 

Ben ülkeminbağımsızlığı ve halkımın mutluluğu için, bir defa, Ģerefimle ölüyorum. Sizler, bizi 
asanlar, Ģerefsizliğinizle hergün öleceksiniz! Bizler halkımızın hizmetindeyiz, sizler Amerika'nınr 
hizmetindesiniz  
YaĢasın devrimciler!  
Kahrolsun faĢizm!.. 

HüseyinĠNAN 
Ben, Ģahsi hiçbir çıkar gözetmeden, halkımın mutluluğu ve bağımsızlığı için savaĢtım. Bu bayrağı 
bu ana kadar Ģerefle taĢıdım. Bundan sonra bu bayrağı Türk halkına emanet ediyorum.  
YaĢasın iĢçiler, köylüler ve yaĢasın devrimciler.  
Kahrolsun faĢizm!.. 

Bu üç yağız delikanlının idama götürülürken gecenin sessizliğini yırtan  “YaĢasın tam bağımsız 
Türkiye” haykırıĢı dün olduğu gibi bugün de emperyalistlerin ve iĢbirlikçilerinin korkulu rüyası 
olmuĢtur. 

Emperyalist maĢaların 6 Mayıs 1972 gecesi darağacına götürdükleri  “Tam bağımsız Türkiye” 
sevdalısı üç genç Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in gözlerindeki ıĢıltı karanlığı yarmaya devam edecek. 

Üç Fidan “Ġçinde bulundukları Ģartların tüm zorluklarına rağmen ülkenin bağımsızlığı için hiç 
tereddütsüz canlarını verdiler. Bir kez öldüler, güneĢe gömüldüler. Sizi astıran her kademedeki 
uĢaklar Ģunu unuttular; Halkın kahramanları ölümsüzdür. 

Tam bağımsızlıktan yana anti-emperyalist bir örgüt olan Tüm Yerel-Sen olarak, kendilerini Türk 
halkının bağımsızlığına adayan Üç Fidan’ı idam ediliĢlerinin 42. Yıldönümlerinde saygıyla anıyoruz. 

TÜM YEREL-SEN  
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu TÜM YEREL-SEN BaĢkanı Doğan Koç ve 
Yönetim Kurulu üyelerini CHP Genel Merkezindeki makamında 
kabul etti. 

 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu TÜM YEREL-SEN BaĢkanı Doğan Koç ile yönetim 
kurulu üyelerini Genel Merkez’deki makamında kabul etti. 
 

Yapılan GörüĢmede Genel BaĢkan Doğan KOÇ, sendikal mücadelemiz ve 
yaĢanan sorunlar hakkında ve Ankara BüyükĢehir Belediyesindeki iĢten 
çıkarmalar ile sürgünler hakkında bilgi verdi. 
 

CHP Genel BaĢkanı Kemal KILIÇDAROĞLU ise Emekten ve emekçiden yana 
olduklarını ve haksızlıkların üzerine gittiklerini aktararak, TÜM YEREL-
SEN'i yakından takip ettiklerini ifade ederek,  "Belirlediğiniz ilkeler 
doğrultusunda baĢarılı olacağınıza inanıyorum" dedi.  
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Tüm Yerel-Sen 1. BaĢkanlar Kurulu Toplantısı 9 Mayıs 2014 
Cuma günü Genel Merkezimizde yapıldı. 

BaĢkanlar Kurulu 
Toplantısına ġube 

BaĢkanlarımızla, 
100 'den fazla 
üyesi bulunan Ġl 

Temsilcileri 
katıldı. Tüm Yerel-
Sen 1. Olağan 
BaĢkanlar Kurulu 
Toplantısı 9 Mayıs 
2014 Cuma günü 
Genel BaĢkan 
Doğan Koç 

BaĢkanlığında 
Genel 

Merkezimizde 
yapıldı. 
 
Tüzügümüz gereği 

Toplantı 
baĢlangıcında 

oluĢturulan Divan yazmanlıklarına 
Antalya ġube BaĢkanı Hürdoğan 
ARSLAN ile Ankara Ġl Temsilci vekili 
Hasan HANCI seçildiler. 
 
Saat 10.00 da Genel Merkez 
Toplantı Salonunda baĢlayan 1. 
BaĢkanlar Kurulu Toplantısında 
önemli kararlar alındı. Alınan 
kararlar ġube ve Ġl Temsilciliklerine 
yazılı olarak iletilecek olup, bir sonra 
yapılacak olan 2.BAġKANLAR 
KURULU toplantı tarihinin 22 
Ağustos 2014 olması oy birliği ile 
kararlaĢtırılmıĢtır. 
 
1. BAġKANLAR KURULU' nda 
aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır. Söz 
konusu kararlar en geniĢ Ģekilde 
duyurulmak üzere 15.05.2014 tarih 
ve  1025 sayılı yazımız ile tüm 
örgütlerimize ulaĢmıĢtır. 
 
 



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

Tüm Yerel-Sen 1. BaĢkanlar 
Kurulu toplantısı 09.05.2014 
tarihinde Tüm Yerel-Sen genel 
merkezinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Tüm Yerel-Sen 1. BaĢkanlar 
Kurulu toplantısında aĢağıdaki 
kararlar alınmıĢtır. 

1-Ankara BüyükĢehir 
Belediyesinde görevli Tüm Yerel-
Sen üyesi Mücahit DEDE ve 
Doğan ALTUN hukuksuz bir 
Ģekilde iĢlerinden çıkarılmıĢlardır. 
Üyelerimizin ekonomik 
kayıplarının dayanıĢma fonu 
oluĢturmak suretiyle 
karĢılanmasına, dayanıĢma 
fonuna Ģubeler, temsilcilikler ve 
genel merkez tarafından üye 
sayıları dikkate alınarak ödenek 
ayrılmasına, fon yönetimi için 3 
kiĢinin Genel Merkez Yönetimince 
belirlenmesine,  MYK tarafından 
hazırlanacak fon yönetmeliğine 
uygun olarak fonun 
yönetilmesine karar verilmiĢtir. 

 

Bu kararla ilgili olarak; 

T.C.Ziraat Bankası Necatibey ġubesinde TR 7500 0100 0795 6549 4642 
5009  No lu“DAYANIġMA ve HUKUK FONU”  OluĢturulmuĢtur. Fona katkıda 
bulunmak isteyen üyelerimize duyurulması önemlidir. 

    2-ġubeler ve Temsilcilikler tarafından 1. BaĢkanlar Kurulu’nda belirtilen genel 
sorunlarımızın çözümüne yönelik MYK tarafından gerektiği durumlarda her türlü 
hukuksal mücadele, basın açıklaması ve gerekli tüm giriĢimlerde bulunulmasına karar 
verilmiĢtir. 

   3-Örgütlenmeye ağırlık verilerek, MYK tarafından oluĢturulacak program 
çerçevesinde bölge ve illere gidilmesine karar verilmiĢtir. 

    4- 2. BaĢkanlar Kurulu toplantısının 22 ağustos 2014 tarihinde MYK tarafından 
belirlenecek yerde yapılmasına karar verilmiĢtir.   
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Adana ġube BaĢkanı Seniha SOYLUGAN ve MYK Üyesi Ahmet 
YEġĠLAĞAÇ eĢliğinde Adana'da ziyaretlerde bulunduk. 

Genel BaĢkan Doğan KOÇ ve Genel Sekreter Cengiz GÜLEBAY Adana ġubemizi ziyaret 
etti. Adana ġubemizde yapılan toplantıda önümüzdeki günlerde Adana'da 
gerçekleĢtirilmesi planlanan etkinlikler konusunda önemli kararlar alındı. 
 

Toplantı öncesinde Adana 
Ġtfaiyesinde bulunan çalıĢanlar 
ziyaret edilerek Ġtfaiyede 
yaĢanan sorunlar görüĢüldü 
ve itfaiye çalıĢanları 
dinlendi.Toplantıda söz alan 
Genel BaĢkan Doğan KOÇ ; 
yaptığı konuĢmada "TÜM 
YEREL-SEN olarak Sendikal 
alanda büyük bir boĢluğu 
doldurduklarını ifade 
ederek,  Biz Ġtfaiye 
çalıĢanlarının sorunlarını 
sadece Ġtfaiye haftasında 

hatırlayan sendikalardan olmayacağız. Bütün gayretimiz, Ġtfaiyecilerin, Zabıtanın, 
Güvenlik Görevlisinin ve Belediye çalıĢanlarının sorunlarını çözerek, çalıĢanların 
ekmeğini büyütmek olacak. Yıllardır var olan, fakat bir türlü çözülmeyen yaĢamsal 
sorunları Kamuoyu ve Meclis gündemine taĢıyacağız. Bizler Yerel Yönetim 
çalıĢanlarının evine 
götürdüğü ekmeği 
büyütmeye gayret 
ediyoruz ve 
çalıĢanların hukukunu 
koruyacağız. Tüm 
Yerel-Sen olarak en 
önemli gayretimiz, 
çalıĢanların sorunlarına 
çözüm bulmaktır. 
Tüm Yerel-Sen Emek 
ve Vatan mücadelesini 
birlikte yürüten 
yegane sendikadır. 
Vatan olmadan emek 
olmaz, Vatanı olmayan 
çalıĢan ancak köle olur. "Bölücülüğe, Gericiliğe ve Irkçılığa karĢı olan sendikamız, 
Cumhuriyete, Halka ve Emeğe taraftır" dedi. 
Adana Ģubemizde yapılan toplantı öncesinde Eğitim-ĠĢ Adana ġube BaĢkanı Ġsa 
KAYADAN ve ġube yöneticilerini ziyaret ettik. Önemli kararların alındığı ortak toplantı 
sonrasında, toplantıya katılanlar Heyet olarak, Çukurova Belediyesine atanan üyemiz 
Müsamettin TOPUZOĞLU'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde baĢarılar 
diledi. 
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14 arkadaĢımızın iĢten çıkartılması, sistemli baskı ve sindirme 
politikasının bir parçasıdır. ÇalıĢma arkadaĢlarımızın sindirilmesi 
ve korkutulmasını amaçlayan bu uygulamalar açıkça 
hukuksuzdur, keyfidir ve yasal yollardan gerekli cevap 
verilecektir. 

8 Mayıs 2014 PerĢembe 
günü Ankara BüyükĢehir 
Belediyesi önünde Basın 
açıklaması yaptık.Tüm 
Yerel-Sen Genel BaĢkan 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Eğitim-ĠĢ Genel 
BaĢkanı Veli Doğan, 
UlaĢım-ĠĢ Genel BaĢkanı 
Adem ÇALIġKAN ile 

Konfederasyonumuza 
bağlı sendikaların 
Yönetim kurulu üyeleri 
ile Tüm Yerel-Sen 
üyelerimizin katıldığı 
Basın açıklaması yoğun 
güvenlik önlemlerinin 
alındığı Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi Binasının giriĢ kapısında yapıldı.  
Tüm Yerel-Sen Genel BaĢkanı Doğan KOÇ Basın açıklamasıyla Ģunları söyledi;  
 
Ankara BüyükĢehir Belediyesinde yaĢanan antidemokratik uygulamalar dayanılmaz 
boyutlara ulaĢmıĢtır. Haklarını arayan belediye emekçilerine uygulanan mobbing, 150 
km yi geçen sürgünler ve en son 14 arkadaĢımızın iĢten çıkartılmasına varan emek 
düĢmanı politikalar bardağı taĢırmıĢtır. 

ÇalıĢma arkadaĢlarımızın sindirilmesi ve korkutulmasını amaçlayan bu uygulamalar 
açıkça hukuksuzdur, keyfidir ve yasal yollardan gerekli cevap verilecektir. 

Burada esas gaye, farklı düĢüncelerin ve sendikal mücadelenin bertaraf edilme 
gayretleridir. Unutmayın ki, size karĢı olanları sizin gibi düĢünmeyenleri bertaraf 
edelim derseniz, adaleti de ortadan kaldırmıĢ olursunuz. Adalet güçlünün hükmü 
değil, tümünün uyumudur. Bundan dolayıdır ki, haklı ve fiili meĢru mücadelemiz 
kesintisiz sürecektir. 

Ankara BüyükĢehir Belediyesinde yaĢanan sürgünler ve en son yaĢanan 14 
arkadaĢımızın iĢten çıkartılması, sistemli baskı ve sindirme politikasının bir parçasıdır. 
Ankara büyükĢehir belediyesi yönetimi tarafından çalıĢma arkadaĢlarımıza reva 
görülen iĢten çıkarılma gerekçeleri ise Melih GÖKÇEK ve mensubu olduğu AKP nin 
siyasi anlayıĢının çalıĢanlara ve sendikal faaliyetlere yönelik bakıĢ açılarını kamuoyu 
önünde ayan beyan ortaya çıkarmaktadır. 
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Ankaralıya hizmet üretmesi gereken 
belediye baĢkanı aslında Ankara’yı 
kendi Ģirketi gibi yönetmektedir. 
Oysa yerelde ve genelde ülkeyi 
yönetme iddiasında olanların en 
önemli görevleri halka hizmet ve 
istihdamı sağlamak olmalıdır. Tam 
tersine istihdam edilenlerin iĢten 
atılmalarını açıklamak mümkün 
değildir. ĠĢlendiği iddia edilen disiplin 
suçu, 4-5 Haziran 2013’ te Güvenceli 
ĠĢ-Güvenceli Gelecek talepli Basın 
açıklamasıyla baĢlayan grev kararını 
belediye çalıĢanları ve kamuoyuyla 
paylaĢmaktan ibarettir. 

Hem sendikalar kanununu legal 
sayacaksın, hem de kanunun 
öngördüğü örgütlenme ve Basın 
açıklamasını suç sayarak, çalıĢanlara 
fiili müdahale ettireceksin, ardından 
cezalandırma yolunu seçeceksin. Bu 
kabul edilir bir yaklaĢım değildir. 

Oysa çalıĢanların sendikalı olması Anayasal bir haktır, ILO sözleĢmelerinde 
de  çalıĢanların en temel ve insani hakkıdır. Bu hakkı baskılandırmayı alıĢkanlık haline 
getiren Melih GÖKÇEK’in, ben yaptım oldu diyen bu anlayıĢını TÜM YEREL SEN olarak 
kınıyor, bu yanlıĢtan derhal dönülmesini bekliyoruz. 

Ġnsanca yaĢayacak bir ücret iĢ güvencesi çalıĢma barıĢının sağlandığı aydınlık bir 
gelecek için daha da demokratik bir ülkede özgürce yaĢamayı talep etmekteyiz. 
Çünkü, TÜM YEREL-SEN’ in yönü, Emekten ve emekçiden yana, haktan ve adaletten 
yana, demokrasiden ve özgürlüklerden yanadır.  

Buradan yetkili sendikaya da sesleniyoruz; sosyal denge sözleĢmesi yapılacak 
yalanlarıyla çalıĢma arkadaĢlarımızı oyalamaktan ve yalan söylemekten vazgeçin. Bu 
tavrınızla sendika değil, yandaĢ bir dernek olmanın ötesine geçemeyeceksiniz. 
Örgütlü diğer sendikalarında umarsız ve duyarsızlıklarını kınıyor, kendilerini emekçinin 
yanında olduklarını ispatlamaya ve birlikte sınıf dayanıĢması anlayıĢı ile ortak 
mücadeleye davet ediyoruz. 

YaĢasın Emek, Vatan, Cumhuriyet ve Tam Bağımsız Türkiye mücadelemiz. 

YaĢasın Tüm Yerel-Sen 

YaĢasın BirleĢik Kamu-ĠĢ 
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Ülke genelinde iĢ bıraktık. 

Bilindiği üzere, Manisa’nın Soma Ġlçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen 
facia sonucu yüzlerce 
iĢçi kardeĢimiz yaĢamını 
yitirmiĢ, onlarcası da 
yaralanmıĢtır. BirleĢik 
Kamu-ĠĢ ve bağlı 
sendikaların üyeleri 
olarak bu acı olay 
karĢısında büyük 
üzüntü duymaktayız. 
Ancak bu facia bir iĢ 
kazası değil toplu 
cinayettir. 
 

12 yıllık AKP iktidarında 
tüm uyarılara, konuyla 
ilgili uzmanların tüm 
açıklamalarına rağmen 
gerekli iĢçi sağlığı ve iĢ 
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güvenliği tedbirleri 
alınmamıĢ, gerekli 
yasal düzenlemeler ve 
etkin denetimler 
yapılmamıĢtır. 
Bu nedenle Soma’da 
yaĢanan facianın 
sorumlusu baĢta 
siyasal iktidar olmak 
üzere iĢçi emeğini 
sömürerek 
servetlerini arttıran 
sermayedir. 
Duruma TBMM millet 
adına el koyarak 
sorumluları ortaya 
çıkarmak, yaĢanan 
faciada yaĢamlarını 
yitiren iĢçilerimizin 
ailelerine gerekli 
desteğin verilmesini 
sağlamak ve bundan sonra iĢ cinayetlerinin iĢlenmesini önlemek için gerekli yasal 
düzenlemeleri yapmak zorundadır. 
 
15.05.2014 günü tüm ülke genelinde iĢ bıraktık. Ankara’da bulunan üyelerimizle 
birlikte TBMM Dikmen kapısı önünde buluĢup konuyla ilgili kitlesel basın açıklaması 
yaptık. 
 
Ankara dıĢındaki illerde ise iĢ bırakma eylemi ve basın açıklamaları yapıldı. 
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ÖzelleĢtirmeler, taĢeron iĢçilik, SendikasızlaĢtırmanın sonucu 
oluĢan üretim baskısı AKP siyasi iktidarının Emek karĢıtı 
politikalarının eseridir.Emek karĢıtı politikaların AKP tarafından 
Israrla uygulanması SOMA’ da 301 emekçinin hayatına mal 
olmuĢtur 

BİR avuç kömür için,BİR ömür verenler 
 

13. Mayıs. 2014 günü somadan 
gelen  Kara haber hepimizi yasa 

bogmuĢtur Soma ilçesi Eynez Bölgesinde 
598 iĢçinin bulundugu söylenen madende 

vardiya değiĢimi sırasından elektrik 
panosunda meydana gelen patlamanın 

ardından çıkan yangının sebeb olduğu 

duman nedeniyle Ģu an itibarıyla 301 
emekçinin hayatını kaybettigi 

bildirilmektedir. 
 

ÖzelleĢtirmeler, taĢeron iĢçilik, SendikasızlaĢtırmanın sonucu oluĢan 
üretim baskısı AKP siyasi iktidarının Emek karĢıtı politikalarının eseridir. 

Emek karĢıtı politikaların AKP tarafından Israrla uygulanması SOMA 
da  301 emekçinin hayatına mal olmuĢtur. 

AKP siyasi iktidarının bu olaydan ders çıkararak çalıĢma politikalarını 
gözden geçirmesini, emekçileri ölüme götüren insanlık dıĢı 

uygulamalarından derhal vazgeçmesini bekliyoruz. 
SOMA da hayatını kaybeden emekçilere rahmet, ailesine sabır Türk 

milletine baĢsağlığı diliyoruz. 

TÜM YEREL-SEN DAYANIġMA 
ve HUKUK FONU KURULDU... 

Ankara BüyükĢehir Belediyesinde 

görevli Tüm Yerel-Sen üyesi Mücahit 

DEDE ve Doğan ALTUN hukuksuz bir Ģekilde iĢlerinden çıkarılmıĢlardır.  
Genel Merkezimizde 9.Mayıs.2014 tarihinde gerçekleĢtirilen 1.BAġKANLAR 

KURULUN'da ;  
Üyelerimizin ekonomik kayıplarının dayanıĢma fonu oluĢturmak suretiyle 

karĢılanmasına, dayanıĢma fonuna Ģubeler, temsilcilikler ve genel merkez 
tarafından üye sayıları dikkate alınarak ödenek ayrılmasına, fon yönetimi 

için 3 kiĢinin Genel Merkez Yönetimince belirlenmesine,  MYK tarafından 
hazırlanacak fon yönetmeliğine uygun olarak fonun yönetilmesine karar 

verilmiĢtir. 
Bu kararla ilgili olarak; 

T.C.Ziraat Bankası Necatibey ġubesinde TR 7500 0100 0795 6549 
4642 5009  No lu“DAYANIŞMA ve HUKUK FONU”  OluĢturulmuĢtur. 

Fona katkıda bulunmak isteyen üyelerimize duyurulması önemlidir. 



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

SOMA faciasının 
ardından 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor 
Bayramını içimiz 
buruk kutluyoruz. 

Soma Kömür 

ĠĢletmeleri 
A.ġ. tarafından iĢletilen 

maden ocağında, 
çıkan Yangın, vardiya 

değiĢimi sırasında 
meydana geldi ve 787 

iĢçi yangın sırasında 
yer altında kaldı. Enerji 

Bakanı Taner Yıldız, 17 

Mayıs 2014 tarihinde 
yaptığı açıklamada, toplamda 301 kiĢinin hayatını kaybettiğini ve içeride 

kimse kalmaması sebebiyle çıkarma çalıĢmalarının son bulduğunu açıkladı. 
 

Soma faciasının ardından yüreklerimizin ateĢi henüz sönmedi.  
Son dönemde yapılan ÖzelleĢtirmeler,  taĢeronlaĢmayı ve 

sendikasızlaĢtırmayı insanımıza dayatmıĢ, bunun neticesinde artan üretim 
baskısı SOMA faciasını yaratmıĢtır. Bu ne ilk, nede son olacaktır.  

 
SOMA'da devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan, halkın malı olan maden 

sahaları rödovans yöntemiyle sermayeye peĢkeĢ çekilmiĢtir. Kiralayan 
ġirket gerekli tedbirleri almamıĢ, insan odaklı yatırım yapmamıĢtır. Daha 

fazla kar hırsıyla yürüttüğü faaliyetine 301 can alarak ara vermiĢtir.  
 

AKP Ġktidarı 12 yıldan beri emekçiye sahip çıkmamıĢtır. Bu olayların 

olacağını bile, bile maden sahalarımızı ve insanlarımızı sermayeye peĢkeĢ 
çekmiĢtir. Bütün bunların hesabı elbette sorulacaktır. 

 
Tüm Yerel-Sen olarak 301 emekçimize rahmet, Ulusumuza baĢ sağlığı 

diliyoruz. 
 

Bugün 19 Mayıs 2014.Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 
Samsuna çıkıĢının 95. yıldönümü. SOMA faciasının ardından 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramını  içimiz buruk kutluyoruz. 
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CHP ANKARA 
BÜYÜKġEHĠR 
BELEDĠYE 
MECLĠS GRUBU 
ĠLE 
SENDĠKAMIZDA 
GÖRÜġTÜK. 

CHP ANKARA 

BÜYÜKġEHĠR 

BELEDĠYE MECLĠS 

GRUBU TÜM YEREL-

SEN'Ġ  ZĠYARET ETTĠ. 

 

 Sendikamızın 

Kızılay'da 

bulunan Genel 

Merkezinde 

gerçekleĢen 

ziyarette, 

 

                

Genel Hukuk ve TĠS 

Sekreterimiz Arap 

MUCUR, Konuklarımızı 

kapıda karĢıladı.  

Tüm Yerel-Sen adına 

konuĢan MUCUR,                                

Sendikamız hakkında 

kısa bir bilgilendirme 

yaptıktan sonra 

misafirlerini 

ağırlamaktan 

memnuniyetini dile 

getirdi. Meclis 
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üyelerimize yeni dönemde 

baĢarılar diledi. ÇalıĢanların 

genel sorunları ile Ankara 

BüyükĢehir Belediyesinde 

yaĢanan olumsuzlukları, CHP 

Ankara BüyükĢehir Belediye 

Meclis üyelerine aktaran 

MUCUR, baskılara boyun 

eğmeyeceklerini söyledi. 

   

 CHP Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Gurubu adına 

konuĢan Doğan YILMAZKAYA, 

Tüm Yerel-Sen'i yakından 

izlediklerini çalıĢmalarıyla göz 

dolduran sendikanın baĢarılı 

olacağına inandığını ifade 

ederken, Belediyede yaĢanan 

olumsuzlukların yakın takipçisi olduklarını söyleyerek, Tüm Yerel-Sen'e baĢarı 

dileklerini yineledi. 

    

Toplantıya Genel Hukuk ve TĠS Sekreterimiz Arap MUCUR'un yanı sıra, Tüm Yerel-

Sen Genel Sosyal ve DıĢ ĠliĢkiler Sekreteri Ahmet KILINÇOĞLU, Ankara Ġl Temsilcilik 

BaĢkanı Metin CANDAġ ve Ġl Temsilcilik yönetim kurulu üyeleri ile CHP Elmadağ 

Belediye BaĢkan adayı üyemiz Mücahit DEDE katıldı. CHP Ankara BüyükĢehir Belediye 

Meclis grup baĢkanı Doğan YILMAZKAYA'nın yanısıra CHP Ankara BüyükĢehir 

Belediyesi Meclis 

üyelerimizden Funda 

GEZMĠġ, Hüseyin 

KAYA, Hicran 

CEYLAN, Haydar 

KARATEPE, Meryem 

OFLU, Mustafa SARIGÜL 

ve Songül GÖLPUNAR 

ziyarete katılarak 

görüĢlerini dile getirdiler. 
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ÇİNE BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK 

 

Çine Belediyesi çalıĢanlarının beklediği imzalar atıldı. 
 
Toplu sözleĢmeye 
Çine Belediyesi 
adına, Belediye 
BaĢkanı ENVER 
SALĠH DĠNÇER 
imza atarken, 
Tüm Yerel-Sen 
adına Aydın ġube 
baĢkanı Levent 
COġKUN imza 
attı. 
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KARACASU BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK 

Karacasu Belediyesi ile 

Tüm Yerel-Sen arasında 

Toplu sözleĢme 

imzalandı.Tüm Yerel Sen 

adına Aydın ġube 

BaĢkanı Levent COġKUN 

tarafından imzalanan 

sözleĢmeye, Karacasu 

Belediyesi adına 

Belediye 

BaĢkanı MUSTAFA 

BÜYÜKYAPICI imza attı. 

 

Ġmza töreninde 

konuĢan Karacasu Belediye 

BaĢkanı MUSTAFA 

BÜYÜKYAPICI  "Bu sözleĢme 

tüm çalıĢanlara ve Kentimize 

hayırlı olsun." dedi. 

 

Aydın ġube BaĢkanı Levent 

COġKUN ise Belediye 

BaĢkanından sonra yaptığı 

konuĢmasında "Tüm Yerel 

Sen olarak çalıĢmalarımız 

aralıksız devam etmektedir. 

Amacımız sadece sözleĢme 

yapmak değil, 

belediyelerimizin verimli 

çalıĢmasına da müdahil 

olmak olduğunu 

söyledi.Tüm Yerel-Sen 

olarak çalıĢanların 

yasalardan kaynaklanan 

sorunlarının çözümü için 

TBMM bünyesinde 

mücadele yürüttüklerini 

ifade etti."   



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOPLU 

SÖZLEŞME İMZALADIK. 

 

Muğla BüyükĢehir Belediyesi ile Toplu 
SözleĢme Ġmzaladık. SözleĢmeyi 
Muğla BüyükĢehir Belediyesi adına 
Belediye BaĢkanı Dr.Osman GÜRÜN 
imzalarken, Tüm Yerel-Sen adına 
Genel BaĢkan Doğan KOÇ imza attı. 
Muğla BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 
Dr. Osman Gürün, Tüm Yerel-Sen 
Genel BaĢkanı Doğan Koç'un imza 
attığı Muğla BüyükĢehir Belediyesi 
içerisinde çalıĢan 465 memur ve 
sözleĢmeli personeli 

ilgilendiren   sözleĢme törenine; Genel Mali Sekreter Arif ALEL,  BirleĢik Kamu-ĠĢ 
Konfederasyonu Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük ve Tüm Yerel-Sen Muğla ġubesi 
BaĢkanı Salih Tufan ile Belediye çalıĢanları eĢlik ettiler. 
 
Muğla BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Dr. Osman Gürün, Tüm Yerel-Sen ile yapılan 
toplu sözleĢme töreninde, belediyelerin hizmet üreten kuruluĢlar olduğunu ve bütün 
çalıĢanlarının her çeĢit haktan yararlanması gerektiğini söyledi. BaĢkan Gürün; “Muğla 
BüyükĢehir Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen içinde imzalanan bu toplu sözleĢmeyle 
çalıĢma yaĢantımızda ve sendika ile olan birlikteliğimizde aĢırı güzel Ģeylerin altına 
imza atacağımıza inanıyorum. mühim olan iç çalıĢma huzuru ve çalıĢanların 
mutluluğu. Belediyeler ticari müessese değil, hizmet üreten kurumlar. Hepimizin 
görevi halk görevlisi Ģekilde hizmet vermek. olanak ve imkanlar dahilinde kamusal 
haklardan yararlanmak. Bu toplu sözleĢme bütün çalıĢanlarımıza hayırlı olsun” dedi. 
 
Tüm Yerel-Sen Genel BaĢkanı Doğan Koç, toplu sözleĢme imza töreninde, sendikal 
emeğe ve sendikal dayanıĢmaya verdiği destekten ötürü Muğla BüyükĢehir Belediye 
BaĢkanı Dr. Osman Gürün’e teĢekkür etti. Doğan Koç; “Tüm Yerel-Sen Ģekilde 
kurulduğumuz günden buyana Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı bir sendika Ģekilde devamlı sizi kendimize yakın ve yanımızda önümüzde kılavuz 
Ģekilde görmek bizi mesut etti. Biz bu toplu sözleĢmeyle buradaki halk çalıĢanlarının 
hakkını, hukukunu korumaya çalıĢırken tıpkı sürede çalıĢma barıĢı ve çalıĢma 
performansını da arttırmayı hedefliyoruz. Kamu emekçileri Ģekilde sendikal emeğe ve 
sendikal dayanıĢmaya destek olup, önünü açtığınız için bununla beraber teĢekkür 
ediyorum” dedi. 
 
 

 
 

 
 



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

KIRKLARELĠ BELEDĠYESĠ ĠLE TOPLU 

SÖZLEġME ĠMZALADIK. 

Kırklareli Belediye BaĢkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Tüm 
Yerel-Sen ile 136 memuru ilgilendiren toplu sözleĢme 
imzaladı. 
Belediye Meclis Salonunda yapılan sözleĢme törenine Belediye 
BaĢkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Ġl BaĢkanı Recep 

Zengin, CHP Ġlçe 
BaĢkanı Zafer Gençay, 
Tüm Yerel-Sen Genel 
BaĢkanı Doğan Koç, 
Tüm Yerel-Sen TĠS ve 
Hukuk Servisi yetkilisi 
Arap Mucur, ĠĢ yeri 
Temsilcileri Salih 
Canbaz, Merdol Bulut, 
ġenay Düzyol ve Tüm 
Yerel-Sen üyeleri katıldı. 
 
BaĢkan Kesimoğlu, 
belediyelerin hizmet 
üreten kurumlar 
olduğunu ve tüm 
çalıĢanlarının her türlü 
haktan yararlanması 

gerektiğini belirterek, ""Önemli olan iç çalıĢma huzuru ve çalıĢanların mutluluğu. 
Belediyeler ticari kurum değil, hizmet üreten kurumlar. Hepimizin görevi kamu 
görevlisi olarak hizmet 
etmek. Ġmkan ve 
olanaklar dahilinde 
kamusal haklardan 
yararlanmak gerekir. Bu 
toplu sözleĢme tüm 
çalıĢanlarımıza hayırlı 
olsun" dedi. 
 
Tüm Yerel-Sen Genel 
BaĢkanı Doğan Koç, toplu 
sözleĢme imza töreninde 
sendikal emeğe ve 
sendikal dayanıĢmaya 
verdiği destekten dolayı 
Kırklareli Belediye 
BaĢkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu’na teĢekkür 
etti. 



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

Koç, "Tüm Yerel-Sen 
olarak kurulduğumuz 
günden bu yana 

Cumhuriyet 
değerlerine, Atatürk ilke 

ve inkılaplarına bağlı bir 
sendika olarak sizi sürekli 
yanımızda ve önümüzde 
rehber olarak görmek bizi 
mutlu etti.  
 
Biz bu toplu sözleĢmeyle 

buradaki kamu 

çalıĢanlarının hakkını, 

hukukunu korumaya 

çalıĢırken aynı zamanda 

çalıĢma barıĢı ve çalıĢma 

performansını da arttırmayı hedefliyoruz. Belediye BaĢkanı Mehmet Siyam 

Kesimoğlu’nun yapacağı çalıĢmalar ile Kırklareli’ni en kısa zamanda bir marka Kent 

haline getireceğinden eminim. Kamu emekçileri olarak, sendikal emeğe ve sendikal 

dayanıĢmaya destek olup, önünü açtığınız için ayrıca teĢekkür ediyorum" ifadelerini 

kaydetti. 
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BALÇOVA BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME 

İMZALADIK... 

 
 
 
 
Sendikamız tüm yerel-sen hızla büyümeye 
ve toplu sözleĢme imzalamaya devam 
ediyor.  
Balçova Belediyesi ve Sendikamız arasında 
toplu sözleĢme imzalandı.  
Balçova Belediye BaĢkanı Mehmet Ali 
ÇALKAYA ve Tüm Yerel-Sen Ġzmir 2 nolu 
ġube BaĢkanı Tamer Yiğit GÜLER'in 
imzaladığı tis törenine, genel merkez 
yöneticimiz Nurcihan ÖZER, Örgütlenme 
Sekreterimiz Tarık CUCUNEL, Sendika 
temsilcilerimiz ve belediye bürokratları 
katıldı.  
 
YAġASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELĠMĠZ! 
YAġASIN TÜM YEREL-SEN! 
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KONYAALTI BELEDĠYESĠ ĠLE TOPLU SÖZLEġME 

ĠMZALADIK. 

 
 
 
 
 

Konyaaltı Belediyesi 
adına Belediye 
BaĢkanı Muhittin 
BÖCEK, Tüm Yerel-
Sen adına Genel 
Sekreter Cengiz 
GÜLEBAY ile Antalya 
ġube BaĢkanı 
Hürdoğan ARSLAN'ın 
katıldığı imza 
töreninde birlikte 
imza attılar. 
Ġmza törenine Tüm 
Yerel-Sen Antalya 
ġube Yöneticileri ile 
Belediye Bürokratları 
katıldı. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TÜM YEREL-SEN BÜLTEN 

DALAMAN BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK. 
Dalaman Belediyesi ile Toplu SözleĢme 
Ġmzaladık.SözleĢmeyi Dalaman Belediyesi adına 
Belediye BaĢkanı Muhammet ġAġMAZ, Tüm 
Yerel-Sen adına Doğan KOÇ imzaladı.SözleĢme 
Ġmza Törenine Genel Mali Sekreter Arif ALEL, 
Muğla ġube BaĢkanı Salih TUFAN ve yönetimi ile 
Belediye çalıĢanları katıldı. 
 

BÜYÜKKARIŞTIRAN BELEDİYESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME İMZALADIK 

BüyükkarıĢtıran Belediyesi ile Toplu sözleĢme 
imzaladık.Toplu SözleĢmeye BüyükĢehir 
Belediyesi adına Belediye BaĢkanı Lütfü 
KARAMAN, Tüm Yerel-Sen adına Genel BaĢkan 
Doğan KOÇ imza attı.Toplu SözleĢme Ġmza 
Törenine Kırklareli Ġl BaĢkanı Salih CANBAZ, 
Genel Hukuk ve TĠS Sekreteri Arap MUCUR ve 
Belediye ÇalıĢanları katıldı. 

KIRKLARELİ İGNEADA BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK 

Kırklareli ĠĞNEADA BELEDĠYESĠ ile Toplu 

SözleĢme Ġmzaladık. Tüm Yerel-Sen adına 
Genel BaĢkan Doğan KOÇ imza attığı Toplu 
SözleĢme Törenine Kırklareli Ġl BaĢkanı Salih 
CANBAZ, Genel Hukuk ve TĠS Sekreteri Arap 
MUCUR ve Belediye ÇalıĢanları katıldı. 

 

KIRKLARELİ İNECE BELEDİYESİ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK 

Kırklareli ĠNECE BELEDĠYESĠ ile Toplu 

SözleĢme Ġmzaladık. Tüm Yerel-Sen adına 
Genel BaĢkan Doğan KOÇ imza attığı Toplu 
SözleĢme Törenine Kırklareli Ġl BaĢkanı Salih 
CANBAZ, Genel Hukuk ve TĠS Sekreteri Arap 
MUCUR ve Belediye ÇalıĢanları katıldı. 

 

İZMİR ŞUBELERİMİZ KUŞADASI’NDA EĞİTİM SEMİNERİ 

DÜZENLEDİ 

Ġzmir ġubelerimiz yürütücülüğünde 
KuĢadası’nda Eğitim Semineri 

düzenlendi. Üyelerimizin ilgi ile takip 
ettiği  Seminere Bölgede çalıĢan 

üyelerimiz katıldı.   
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NU 

MAKAMINDA ZİYARET ETTİK. 

Aydın BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Özlem 
ÇERÇĠOĞLU'ne makamında ziyaret ettik.Ziyarete 
Genel BaĢkan Doğan KOÇ'un beraberinde, 
Konfederasyon Hukuk Sekreteri Ekrem 
GÖÇMEN, Tüm Yerel-Sen Aydın Ġl Temsilcisi ve 
yönetim kurulu, Eğitim-ĠĢ ġube BaĢkanı ve 
yöneticileri katıldı. 
 

BURDUR BELEDİYE BAŞKANINI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK. 

Tüm Yerel Yönetim ÇalıĢanları Sendikası, Burdur 
Belediye BaĢkanı Ecz. Ali Orkun Ercengiz’e hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 
Makamda gerçekleĢen görüĢmeye Tüm Yerel-
Sen Genel Sekreteri Cengiz Gülebay, Antalya 
ġube BaĢkanı Hürdoğan Arslan ve Sosyal DıĢ 
ĠliĢkiler Sekreteri Süleyman Balcı katıldı. 
BaĢkan Ercengiz’e yeni görevinde baĢarılar 
dileyen Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri Cengiz 

Gülebay, sendikanın faaliyetleri ve çalıĢma alanları hakkında bilgi verdi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BaĢkan Ercengiz, Tüm Yerel-Sen’e 
teĢekkür etti. 

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANI RECEP GÜRKAN’I ZİYARET ETTİK. 

 

Edirne Belediye BaĢkanı Recep GÜRKAN’ı 
makamında ziyaret ederek yeni görevinde 

baĢarılar diledik. Edirne Belediye BaĢkanı 
Recep GÜRKAN, Tüm Yerel-Sen Genel 

BaĢkanı Doğan KOÇ beraberindeki heyetin 
ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. 

 

EFELER BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZAKCAN’I ZİYARET ETTİK. 

Efeler Belediye BaĢkanı Mesut 

ÖZAKCAN’ı makamında ziyaret ederek 
yeni görevinde baĢarılar diledik. Efeler 

Belediye BaĢkanı Mesut ÖZAKCAN, Tüm 
Yerel-Sen Genel BaĢkanı Doğan KOÇ 

beraberindeki heyetin ziyaretinden 
memnun olduğunu ifade etti. 
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KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ BALKAN’I MAKAMINDA 

ZİYARET ETTİK 

Küçükkuyu Belediye BaĢkanı Cengiz 
BALKAN’ı makamında ziyaret ederek 

görevinde baĢarılar diledik. Küçükkuyu 
Belediye BaĢkanı Cengiz BALKAN, Tüm 

Yerel-Sen Genel BaĢkanı Doğan KOÇ 
beraberindeki heyetin ziyaretinden 

memnun olduğunu ifade etti. 

 

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KADİR ALBAYRAK’I 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK  

Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

Kadir ALBAYRAK’ı makamında ziyaret 
ederek görevinde baĢarılar diledik. Kadir 

ALBAYRAK, Tüm Yerel-Sen Genel BaĢkanı 
Doğan KOÇ beraberindeki heyetin 

ziyaretinden memnun olduğunu ifade etti. 

 

CHP İZMİR MİLLETVEKİLİ BİRGÜL AYMAN GÜLER’İ ZİYARET ETTİK 

Tüm Yerel - Sen Ġzmir 1 Nolu ġube Eğitim 

ve Basın ġube Sekreteri Özkan Felek, 

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa 

Çakmak, ve  Remzi Mandacı TBMM de CHP 

Ġzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER’i 

ziyaret etti.  

 

 

Chp İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER  Tüm Yerel-Sen 

hakkında şunları söyledi; Türkiye’nin Cumhuriyet ve Mustafa Kemal 

Atatürk ilkelerine bağlılığını yükselten bir sendika. Bu açıdan çok değerli. 

Ama aynı zamanda belediyecilik dünyasında en yüksek liyakate sahip 

personeli örgütlü hale getirdiği için, Türkiye genelinde belediyecilik 

hizmetlerine büyük katkılarda bulunan sendika. Bu nedenle Ģimdiye kadar 

olduğu gibi bundan sonra da sendikayı desteklemek bizim baĢlıca 

görevlerimizden biri. Ayrıca Tüm Yerel – Sen Sendikası Vatan – 

Cumhuriyet - Emek birlikteliği bakımından Cumhuriyet değerlerini ve 

Atatürk ilkelerini yükselten bir sendika.“ 
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YAŞANAN SÜRGÜNLERİ 

PROTESTO EDEREK BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK. 

Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Menderes Türel 
ve bürokratlarının Belediye kurumlarında çalıĢan 
personele yönelik iĢten atma,sürgün ve baskı 
uygulamaları yüzlerce çalıĢanı mağdur etti. Antalya 
büromuza ulaĢan çok sayıda bilgiye göre Belediyede 
adeta bir korku imparatorluğu hüküm sürmeye 
baĢladı. YaĢanan olaylara iliĢkin bazı örnekler Ģöyle; 
 

BüyükĢehir güvenlik biriminde çalıĢan tüm personelin yeri değiĢtirildi. Sosyal paylaĢım 
sayfaları gezi direniĢi ile ilgili paylaĢımlar ya da muhalif yazılar içeren çalıĢanların tümü ya 
iĢten atıldı ya da iĢten atılacakları bildirildi. TaĢeron iĢçilere yönelik hakaret ve azarlama 
içeren yıldırıcı davranıĢlar sergileniyor. Bir kadın çalıĢan mevzuata aykırı Ģekilde Belediyenin 
atık su arıtma tesislerine sürgün edildi. Yüzlerce çalıĢan iĢten atılmakla tehdit edilerek 
sendikalarından istifaya ve 
yandaĢ sendikaya üye 
olmaya zorlandı. 
 
Tüm Yerel-Sen Genel 
Sekreteri Cengiz Gülebay, 
çalıĢanların Belediye 
baĢkanının memuru ya da 
askeri olmadığına vurgu 
yaparak, çalıĢanlara 
yönelik her haksızlığın 
karĢısında yasal 
mücadelelerini sonuna 
kadar yürüteceklerini ifade 
etti. 
 
Menderes Türel'in göreve geldiği gün yaptığı balkon konuĢmasını hatırlatan Gülebay, " Bu 
bayrak direğinde parti bayrağı değil, Türk bayrağı olacak.Antalya, kavga eden değil, hizmet 
için çalıĢacak yönetimi tercih etti. " ifadelerini kullanan Türel'in daha ilk günden söylediklerini 
yok sayarak icraat yerine kavga baĢlatmak istediğini kaydetti. 
 
Gülebay, Belediye kurumlarından ASAT'ta baĢlayan siyasi sürgünlere, iĢten çıkarmalara ve 
yüzlerce sendika üyesinin istifa ettirilerek yandaĢ sendikaya üye olmaya zorlanmalarına tepki 
gösterdi. Bu kurumlarda %20 oranında iĢçi çıkarılacağını duyuran Gülebay, Tüm Yerel Sen 
olarak geliĢmeleri dikkatle takip ettiklerini, taĢeron iĢçiler dahil belediye çalıĢanları üzerinde 
siyasi baskı, siyasi düĢünceleri nedeniyle sürgün edilmeleri, makam değiĢiklikleri, atıl 
bırakılma, ötekileĢtirme gibi uygulamaları affetmeyeceklerini yasal yollardan mücadelelerini 
sürdüreceklerini dile getirdi. Cengiz Gülebay, açıklamasının sonunda Ģu ifadeleri kullandı:" 
Sayın Türel lütfen; çalıĢanlarınızla uğraĢmayın, bürokratlarınızı uyarın onlarda uğraĢmasın. 
Ġnsanların ekmeğiyle oynamak yerine, ekmeğine ekmek katacak projelerle uğraĢın, bizler de 
o zaman kavga yerine, sonuna kadar Size destek olalım. Yumruğunuzu sıkarak kimseyle 
tokalaĢamazsınız."  
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Adana Çukurova Belediyesi Kongre Salonunda gerçekleĢecek 
Eğitim programına tüm üyelerimiz davetlidir. 

Adana ġubemizle birlikte ortaklaĢa düzenlediğimiz program, 9 Haziran günü 
baĢlayacak olup, MYK üyelerimizinde katılacağı programda bir dizi ziyaret ve 
örgütlenme çalıĢmalarının yanısıra eğitim çalıĢmaları yapılacaktır. 
11 Haziran 2014 ÇarĢamba günü gerçekleĢtireceğimiz eğitim çalıĢması tüm 
üyelerimizin katılımına açık olup, yaklaĢık 4 saat sürecektir. 
 
Adana Çukurova Belediyesi Kongre Salonunda 11 Haziran 2014 ÇarĢamba günü saat 
13.00 da baĢlayacak Eğitim Programında aĢağıdaki konularda eğitim verilecektir. 
 
 
 

Eğitim Konusu     Eğitmen Saat 

ĠletiĢim Teknikleri Mehmet OKUDUCU 13.00    

657 Sayılı DMK-ĠĢ Hukuku  Av.Mustafa CĠNKILIÇ 14.00 

4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanunu Doğan KOÇ 15.00 

Soru-Cevap 
 

16.00 

 
 
 
 


