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ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANI ADİL
KARAİSMAİLOĞLU SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın
Adil Karaismailoğlu, sendikamızı
ziyaret etti.

iletildi. Sayın Bakana nazik ziyaretleri, konulara yaklaşımda gösterdiği hassasiyeti için
kendilerine teşekkür ediyoruz.

www.turkimarsen.org.tr

TÜRK İMAR-SEN

Teşkilatımıza ve Üyelerimize Teşekkürler
Baştan aşağı alın teri her zerresiyle verilen
emeğin karşılığı olan bu mücadele ve elde
edelin sonuç bizim için çok kıymetli bir hazinedir.
Azimleri, cefakarlıkları ve hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmeyen kararlı duruşları
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Tapu Çalışanları ve Milli Emlak Uzmanları
İçin TBMM’de Görüşmeler Yaptık
Genel Başkanımız Salih Demir ve
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza
Gül TBMM’de MHP grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Levent
Bülbül’ü ziyaret ettiler.

Sayın Genel Başkanımız Salih Demir ve Genel Başkan Yardımcılarımız Etem Yaşar Yılmaz ve Ali Rıza Gül ile de bir süre görüştü.
Görüşmede yönetim kurulumuz tarafından
Bakanlığa bağlı olan ve hizmet kolumuzda
yer alan kurumlarda görev yapan personellerin sorunları ve talepleri Sayın Bakana

Pandemi ile geçen zorlu 1 yıl, bunun yanı
sıra ayrımcılık, sendikal baskı, ve türlü türlü işlerle kamu çalışanını iradesine ipotek
koymak isteyenlere rağmen Türk İmar-Sen
olarak bu yılda üye sayımızı arttırarak
yetki dönemini 6567 üye ile tamamladık.
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için şube başkanlarımız, şube yöneticilerimiz
ve işyeri temsilcilerimiz başta olmak üzere
teşkilatımızın her ferdine, Kendi hür iradesiyle bizleri tercih ederken, yapılan baskı ve
zorlamalara da karşı dimdik durabilen ve ailemizde yer alarak bize güç veren tüm üyelerimize de teşekkür ediyoruz.

Ziyaret ile ilgili Genel başkanımız Salih Demir şu
açıklamayı yaptı: Tapu Müdürlüklerinde aynı işi
yapan personelin özlük haklarının iyileştirilmesi,
personelin tek bir unvana atanması ve teknikerden daha az maaş alan personellerin özlük
haklarında ilave artışların yapılması gibi çalışanların beklentilerini içeren raporumuzu ve Maliye
Bakanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
geçen Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde kurum
için uzmanlık sınavı yapılması talebimizi ve çalışanların beklentilerini TBMM’de MHP Grup Baş-

Acı Kaybımız;
TEVFİK HAKAN
YİĞİT’İ KAYBETTİK
Konya Şube
Yöneticimiz
Tevfik Hakan
Yiğit Vefat
etmiştir.
Merhuma
Allah’tan rahmet, ailesi ve
yakınlarına
sabır dileriz.
Teşkilatımızın başı sağ
olsun

kanvekilleri Sayın Erkan Akçay ile Sayın Levent
Bülbül’e ilettik. Kendilerine konulara gösterdiği
yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Ça-

lışanlar için girişimlerde bulunmaya, derdimizi
her platformda dile getirerek çözüm üretme gayretinde olmaya devam edeceğiz.

TKGM Çalışanlarına Döner Sermayeden
Pay Verilmesi Talebimizi Danıştay’a Taşıdık
Türk İmar-Sen olarak
Tapu ve Kadastro
Genel müdürlüğüne
bir başvuru yaparak
çalışanlara döner
sermaye gelirlerinden
pay verilmesini talep
etmiştik.
Genel Müdürlüğü’nün talebimizi red etmesi üzerine
Danıştay’da davamızı açtık.
Dava dilekçemizde mevzuatta yer alan çalışanlara döner
sermaye gelirlerinden ek görev ücreti verilebileceğine dair
düzenlemelere vurgu yapılarak
Davalı kurumun zımmi ret işle-

mi açıkça hukuka aykırı olup iptali hukuken gereklilik arz ettiğine dikkat çekildi. Anayasa’da
yer alan eşitlik, sosyal devlet
gibi ilkelere de vurgu yapılarak
söz konusu ret işleminin hukuka aykırı işlem bakımından
telafisi güç zararlar olduğunun
açık olduğu belirtildi. Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü ça-

lışanlarının tamamının; döner
sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, ek görev ücretinden faydalandırılması talebiyle
yapmış olduğu 19.02.2021 tarihli başvuruyu cevap vermeyerek zımmen ret eden davalı
idare işleminin öncelikli olarak
yürütmesinin durdurulması ve
iptaline karar verilmesi istendi.

