


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne na-mahrem eli;
Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli 
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder  varsa taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

 İSTİKLAL MARŞI

Mehmet Akif ERSOY
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Değerli Kamu Görevlisi Arkadaşım,
Türk Yerel Hizmet Sen’in 6. Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu yaşamak-
tayız. 08-09/ Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirdi-
ğimiz son genel kurulumuzdan bugüne kadar her 
türlü olumsuzluğa rağmen, sendikamızı ve taşıdığı 
değerleri büyük bir fedakarlıkla koruyan ve Türk Yerel 
Hizmet Sen bayrağını vatanımızın dört bir köşesinde 
dalgalandıran değerli üyelerimize, işyeri temsilcimi-
ze, ilçe ve il temsilcilerimize, şube başkan yardımcıla-
rımıza ve şube başkanlarımıza en içten duygularımla 
teşekkür ediyorum. Bizlere yol açan, örnek olan, güç 
veren herkese ailemize kattıkları değerden dolayı 
şükranlarımı ifade ediyor, hayatta olmayan tüm dava 
arkadaşlarıma da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyo-
rum.
Genel Kurulumuz, geride bıraktığımız dört yılın de-
ğerlendirilmesi, muhasebesinin yapılması ve yeni yö-
netimimizin şekillenmesi; eksiklerin tamamlanması, 
yanlışların düzeltilmesi, kırgınlıkların giderilmesi için 
bir fırsattır. Seçimler demokrasinin bayramıdır. Türk 
Yerel Hizmet-Sen, demokrasi olgusuna inanmış, hu-

kukun ve liyakatın egemen kılınmasına duyarlı ve 
inançlı insanlardan oluşmuş güzide bir topluluktur. 
Türk Yerel Hizmet-Sen’in gelecek günlere daha güç-
lü bir şekilde yürümesinde ve ülkemizin karşı karşıya 
kaldığı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların aşılmasın-
da kamu görevlilerimizin bilinçlendirilmesi ve hareke-
te geçirilmesi noktasında önemli görevler ifa edecek 
yöneticilerimizin belirleneceği Genel Kurulumuzda 
hepimizin omuzlarına tarihi bir görev ve sorumluluk 
düşmektedir.
Bugün ülkemizde demokrasinin geldiği nokta, gücü 
elinde tutan idarenin hesap verme kapasitesi ile 
doğrudan ilişkilidir. Yaptıklarının hesabını vermekten 
kaçan, kendisini denetleyenlere her türlü ezayı reva 
gören bir anlayışın türlü zulümlerine şahit olduğu-
muz süreçte, geride bıraktığımız dönemin hesabını 
vermek bizler açısından hukukun üstünlüğünü koru-
mamız noktasında da önem arz etmektedir.
Türk Yerel Hizmet-Sen 26 yaşına girdi. Kurulduğu-
muz günden beri hür sendikacılık ilkelerine bağlı ka-
larak üyelerimizin ekonomik, sosyal hak ve menfaat-
lerini ararken yapıcı bir diyalog ve uzlaşmadan yana 
kararlı, ilkeli ve sorumlu kitle sendikacılığı ilkemiz 
oldu. Seçilmiş siyasi yaklaşımlı belediye başkanları, 
siyasallaşmış il Özel idare Genel sekreterleri ve dev-
letin değil hükümetin valisi, kaymakamı olmuş mülki 
amirlerle üyelerimizin sıkıntılarını çözmede çok zor-
landığımız yılları yaşadığımız da ayrı bir gerçek. 
Bu şartlarda kamu görevlilerinin hak ve menfaatleri-
nin korunup geliştirilmesi adına her platformda etkili 
bir sendikal faaliyet yürütmekteyiz.
Özellikle belediyelerde kanun ve yönetmelik tanı-
mayan çifte standartlı uygulamalar karşısında diya-
logla çözüm yolları arayışımız ve kamuoyu yaratma 
girişimlerimiz önceliğimiz oldu. Sosyal diyalog ve 
demokratik yöntemlere duyarsız yöneticiler karşısın-
da son güvencemiz olan hukuk yollarında çare ara-
dık. Üyelerimiz için açtığımız ve kazandığımız emsal 
oluşmuş yüzlerce davalar mevcuttur. Ancak günü-
müzde emsal nitelikli davaların çalışanlar aleyhine 
sonuçlanmaya başladığı acı bir gerçektir. Bu durum 
günümüzde hukuka da müdahalelerin yapıldığının 
göstergesidir.

Antidemokratik bir iktidar döneminde; sendikal 
faaliyetlerimizde üyelerimizi sıkıntıya sokmadan 
ve üye kaybetmeden; sendikamızı bir zaafa ya 
da ikileme düşürmeden varlığını kararlılıkla sür-
dürmeyi başaran teşkilatımızın tüm mensupları-
na sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Türk Yerel Hizmet-Sen gücünü hak ve hakkani-
yet adına çalışmayı kendisine şiar edinen onurlu 
üyelerinden almıştır. Onlardan aldığı bu gücünü 
de yalnız onlar ve ülkesi için kullanan milli bir 
sendikadır. Bizler gücümüzü bazı sendikalar gibi 
ideolojik emellere taşeron olarak kullanmadık ve 
kullanmayacağız. Birilerine asla payanda olma-
dık ve olmayacağız. Bugünkü iktidardan besle-
nenler zannetmesinler ki makamlar ve iktidarlar 
daimdir! Hızlı yükselişin inişi de hızlı olacaktır. 

İktidarın güç zehirlenmesi hastalığına yakalanan 
bir sendika, var oluş nedenleri olan kamu görev-
lilerini unutmuş, güce teslim ve tabi olmuş bir şe-
kilde olanı biteni izliyor. Bu anlayıştaki sendikalar, 
yıllardır kamu kurum ve kuruluşlarında olumsuz 
çalışma şartları altında düşük ücretle en temel 
ekonomik ve demokratik haklarından mahrum 
bir şekilde görev yapan kamu görevlilerinin ira-
delerini yok sayıyorlar. Kendilerine güvenerek 
üye olmuş, sendikalarına yetki vermiş çalışanla-
rımız kapalı kapılar ardında adeta pazarlanıyor.

2015 ve 2018 Ağustos Toplu Sözleşme dönemle-
rinde yetkili sendika kamu çalışanlarının haklarını 
masada savunamamış ya masanın altına saklan-
mış ya da memuru satmıştır. Kamu çalışanlarının 
kaderini bu hükümetin ve sendikanın insafına bı-
rakacak olursak, kazanılmış haklarımızın geriye 
gideceği kesindir. Bize düşen görev memurların 
sırtındaki bu hantal sendikayı söküp atmak için 
çok ama çok çalışmaktır.

Ağustos 2015 Toplu Sözleşme Metnine yazdıkları 
sosyal denge tazminatı aidatının, kendi üyelerin-
den aldıkları aidatın iki katına kadar alınabilmesi 
sendikal ayırımcılık ve eşitlik ilkelerine aykırıdır. 
Maddenin iptali için açtığımız dava lehimize so-
nuçlanmak üzeredir sadece tebliğini bekliyoruz. 
Sendikamız için büyük bir prestij olacak bu iptal 
davası sayesinde tüm kesintiler üyelerimize geri 
ödenecektir.  

Bugün sendikamızın 6. Olağan Genel Kurulunu 
gerçekleştiriyoruz. Bu kitap, dört yılın eylem ve 
etkinliklerinin bir özetini içermekte olup bir an-
lamda şeffaf yönetim anlayışının tezahürü olan 
hesap verme mekanizmasının bir aracıdır.

Geride bıraktığımız yılları hatırlayacak olursak 
sendikamızın nereden nerelere geldiğini; geç-
mişimizde neler yaşadığımızı veya yaşattığımızı 
hatırlamak bile istemeyiz. Geçmişi değiştireme-
yiz ancak gerekli dersi alıp bir daha aynı hataya 
düşmemeliyiz ve geleceğe güvenle yürümeliyiz.

Sendikamız sizlerin katkılarıyla itibar ve istikrar 
kazanmıştır. Hepinizden Allah razı olsun. Sendi-
kacılıkta bilgi, cesaret, samimiyet, liyakat ve tec-
rübenin çok önemli olduğunu özellikle vurgula-
mak istiyorum.

Sendikamız bu genel kuruldan da güçlenmiş 
olarak tek vücut, tek yürek, tek yumruk halinde 
çıkmalıdır. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün 
her zamankinden fazla çalışmaya ihtiyacımız ol-
duğu gündür.

Kuruluşumuzdan günümüze emeği geçen tüm 
yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür eder; 6. 
Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara Vesile ol-
masını diliyorum.

İlhan KOYUNCU
Genel Başkan
Yönetim Kurulu Adına
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GENEL MERKEZ YÖNETİMİ

Genel Başkan Yardımcısı: Ali Rıza KAYAR

04/12/1972 yılında Antalya  merkez bahtılı köyünde doğdu ilk orta lise Antalya’da 
okudu 1993 yılında antalya belediyesinde göreve başladı. 1996 yılından itibaren 
Antalya şubede yönetim kurulu üyesi olarak faaliyetlerine devam etti. 
08-09 Şubat 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulda genel merkez yönetim 
kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Ali Rıza Kayar evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa YORULMAZ

1961 Yılında Afyon / Karahisar’ın Sincanlı İlçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini 
Afyon Karahisar’da tamamladı.
 1980 yılında Afyon Karahisar Belediyesi Su İsletmesinde memuriyete başladı. 1998 
yılında Anadolu Üniversitesi İsletme Fakültesini bitirdi. 1999 yılında Afyon Karahisar 
Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde, İtfaiye Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2002 yı-
lında İtfaiye Müdürlüğü’ne atanarak memuriyetini devam ettirmektedir. Afyonkarahi-
sar Şubesi’nin kurucularından olup, Şube Başkanlığı görevini yürütmekte iken; 29-30 
Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçilmiştir.
Mustafa Yorulmaz evli ve 2 çocuk babasıdır.

Genel Başkan Yardımcısı : Ömer İLBEĞİ

1959 Kırşehir Kaman doğumlu.1982 Yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bö-
lümü mezunu. 
1985 Yılında ASKI Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Ayni Kurumda Şube Müdürü olarak 
görev yapmakta iken 20.03.2006 tarihinde Genel Merkez Yönetim Kuruluna katılmıştır. 26-
27 Ocak 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurulda Genel Merkez Yönetim Kuruluna ikinci kez 
seçildi. 29-30 Ocak 2011 tarihinde yapılan Genel Kurulda üçüncü kez Genel Merkez Yönetim 
Kuruluna üçüncü kez seçilmiştir. Ömer ILBEGI evli ve 3 çocuk babasıdır

Genel Başkan Yardımcısı : Mehmet Ali KALAFAT

14.05.1967 Kastamonu Doğumlu. 1992 Yılında D.E.Ü İlahiyat Meslek Yüksek okulu 2002 Ana-
dolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Memuriyete 
06.05.1986 yılında D.İ. başkanlığının taşra teşkilatında başladı. 15.08.1994 yılında Çiğli Beledi-
yesine atandı. Halen Mali İşler Müdürlüğünde şef olarak görev yapmaktadır. İzmir Şubesinin 
kurucularından olup 2003 yılından itibaren şube başkanlığı görevini yürütmektedir.

1958 Fethiye doğumlu. 1980 yılında İzmir Eğitim Enstitüsü Türk-
çe bölümünden mezun oldu. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı 
Lisansını tamamladı. 1980-1999 yılarında Fethiye Lisesinde Türk 
Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı. Fethiye Lise-
sinde müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye Kamu 
Çalışanları Vakfı’nın Fethiye Şubesini kurdu ve Fethiye Şube Baş-
kanlığı görevlerinde bulundu.
1999 yılında Fethiye Lisesindeki görevinden ayrılarak Fethiye Be-
lediyesine geçti. Zabıta ve Personel Müdürlüğü görevlerinde ça-
lışırken Türk Yerel Hizmet-Sen’i belediyede teşkilatlandırdı. Ocak 
2005 yılında Türk Yerel Hizmet-Sen’in 2. Olağan Genel Kurulu’n-
da Genel Merkez yönetimine seçilmiş ve Genel Başkan olarak 
görev yapmıştır. 26-27 Ocak 2008 tarihlerinde yapılan 3.Olağan 
Genel Kurulda ikinci kez; 29-30 Ocak 2011  4. Olağan Genel Ku-
rulda üçüncü defa;  08-09 Şubat 2014  5. Olağan Genel Kurulda 
tekrar güven tazeleyerek dördüncü defa yönetim kuruluna seçil-
di ve Genel Başkan olarak görev yapmaktadır. Koyuncu evli ve üç 
çocuk babasıdır.

İlhan KOYUNCU - Genel Başkan
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GENEL MERKEZ DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu Başkanı: Savaş AĞSU

1965 erzincan doğumlu.ilk ve orta tahsilini Erzincan’da tamamladi anadolu üniversitesi dev-
let mimar mühendislik fakültesi kimya mühendisliği bölümünü bitirdi 1992yilinda Erzincan 
belediyesi nde göreve başladi. çeşitli birimlerde idarecilik yapti. 2001 yılında Türk Yerel Hiz-
met-Sen Erzincan şubesini kurdu. 5 dönemdir şube başkanliği görevini yürütmektedir. 
8-9 Şubat 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda Denetleme Kuruluna seçildi.

Denetleme Kurulu Üyesi: Nevzat KUKARA

08,03.1965 Erzurum doğumlu ilk, orta ve liseyi Erzurum’da okudu 1989 yılında Erzurum Be-
lediyesi’nde göreve başladı. 1992 yılında Erzurum Şube kurucularında olup. 2004 yılından 
itibaren Şube Başkanı olarak devam etmektedir. 8.9 Şubat 2014 tarihinde yapilan 5. Olağan 
Genel Kurulda Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi olrak seçildi

Denetleme Kurulu Üyesi: Nevzati KORDALİ

10.10.1957 yilinda Bayburtta doğdu ilk okulu pinarcik köyünde okudu orta ve liseyi bayburt-
ta bitirdi . 1978 yilinda Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü’nden mezun 
oldu. 1985 yilinda istanbul fatih belediyesinde göreve başladı. 2000 yılında Beşiktaş Bele-
diyesi’nde göreve devam etmektedir. 1992 yılı  şube kurucularindan olup 5. Olağan Genel 
Kurulda da şube yönetiminde göreve devam etmektedir. 8.9. şubat 2014 tarihinde genel 
merkez 5. Olağan Genel Kurul’da genel merkez denetleme kurulu üyesi olarak seçildi.

Denetleme Kurulu Üyesi: Baykan SAVAŞ

1960 Bursa doğumlu. İlk, orta, lise tahsilini Ankara da  tamamladı. 1984 yılında Bursa Be-
lediyesinde Zabıta memuru olarak görev yaptı. 1991-1994 Temizlik İşleri Müdürlüğü 1994-
1995 Başkan Danışmanlığı, 1995-2000 Gelir Müdürlüğü, 2000-2004 Zabıta Amiri 2004-
2007 Gelir Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Sosyal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Evli ve 3 
çocuk babasıdır.

Denetleme Kurulu Üyesi : Tahir ALTINDİŞ

1963 Aydın Koçarlı doğumlu. İlk orta ve lise tahsilini Koçarlıda tamamaladı. Yeni Asır, Ana-
dolu ve Doğan Haber Ajansı’nda gazetecilk yaptı. Efeler Belediyesinde Evlendirme Me-
murluğu görevini yapmakta olup evli ve iki çoçuk babasıdır.

GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu Başkanı : Suat TANYERİ

1961 Isparta-Gelendost doğumlu. İlk ve ortaöğretimi Isparta’da, Lise öğrenimini Isparta 
Endüstri Meslek Lisesinde bitirdi.
1985 tarihinde Isparta Belediyesinde Makine teknisyeni olarak göreve başladı. Daha sonra 
Süleyman Demirel Üniversitesinden Makine Teknikeri olarak mezun oldu. Isparta Beledi-
yesinin çeşitli kademelerinde uzun yıllar idarecilik yaptı. Halen Isparta Belediyesindeki gö-
revine devam etmektedir.
Türk Yerel Hizmet-Sen Isparta Şube Başkanı olarak 5 dönemdir görev yapmaktadır. 29–30 
Ocak 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda ve 8-9 Şubat 2014 tarihinde yapılan 
5. 4. Olağan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçilmiştir.
Suat TANYERİ evli ve iki çocuk babasıdır.

Disiplin Kurulu Üyesi : Hikmet ÇIVGIN

1972 Kastamonu doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 
Askerlik dönüşü 1997 yılında Kastamonu Belediyesinde Zabıta Memuru olarak göreve 
başladı. 2002 yılında Kastamonu Şubemizin yönetim kurulunda görev aldı. Şube Mali Sek-
reterliği ve Şube Sekreterliği görevlerinde bulundu.  2010 yılında yapılan 4.Olağan Genel 
Kurulda Kastamonu Şube Başkanlığı görevine geldi. Sendikamızın 8-9 Şubat 2014 tarihin-
de yapılan Genel Kurulunda Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. Evli iki çocuk babasıdır.

Disiplin Kurulu Üyesi: Metin GÜL

 1962 Karabük doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Safranbolu’da tamamladı. Anadolu Üniver-
sitesi İş İdaresi (İşletme ) Fakültesini bitirdi. Bir dönem özel sektörde çalıştıktan sonra Ka-
rabük Belediye’sinde memuriyet hayatına başladı. Türk Yerel Hizmet Sen Karabük Şubenin 
2004 yılında yapılan 2.Olağan Kongresinde Şube Mali Sekreteri olarak görev aldı.2008 yı-
lında Genel Merkez tarafından Karabük İl Temsilciliği görevine atandı.2010 yılında yapılan 
4.Olağan Kongrede Çankırı Şube Dış İlişkiler ve Basın Sekreterliği görevine getirildi.2013 
yılında yapılan 5.Olağan Kongre sonucu ise Çankırı Şube Başkan Yardımcısı olarak görev 
aldı. 08.09 Şubat 2014 tarihinde yapılan Türk Yerel Hizmet Sen 5. Olağan Genel Kurulunda 
Genel Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. Metin GÜL, evli ve iki çocuk babasıdır. Karabük 
Belediyesi Hizmet Merkezi Sorumlusu olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Disiplin Kurulu Üyesi : Cengiz ÇEYNER

1961 İskenderun doğumlu İlk okulu Barbaros, Orta okulu Cumhuriyet ve Lise tahsilini İs-
kenderun Ticaret Lisesin de tamamladı.  2002-2004 yılların da Mustafa Kemal Üniversitesi 
Meslek Yüksek okulunu bitirdi. 1992 yılında Sendikal faaliyetlerine Türk Eğitm-Sen  de baş-
ladı. 8-9 Şubat 2014 yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurulda Genel Merkez Disiplin Kuru-
luna seçildi. 2014 Mayıs ayın’da Hatay Şube Başkanlığı Görevine Başladı.Cengiz ÇEYNER 
evil ve iki erkek çocuk babasıdır.

Disiplin Kurulu Üyesi : Mustafa ÖZTÜRK

12.05.1966 Amasya doğumlu ilk ve orta öğrenimini Amasya, Lise öğrenimini Amasya Li-
sesin’de tamamlayarak 1984-1989 yıllarında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitir-
di.1989 yılında Amasya Belediyesinde Göreve başladı.1992 yılında Sendikamızın Kurucular 
Kurulunda yer aldı. 8-9 Şubat 2014 yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurulda Disiplin Kuru-
luna seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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GENEL KURUL İLANI
 Türk Yerel Hizmet-Sen 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemle 17-18 Şubat 2018 tarihinde An-
kara ATG (Ankara Tren Garı İşletmeciliği A.Ş) Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78 Çankaya/ANKARA adresin-
de bulanan The Ankara Hoteli’nde yapılacaktır.

 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve gündemle bir hafta sonra 24-25 Şubat 2018 tarihinde 
yapılacaktır.
 Kamuoyuna duyurulur.

         Türk Yerel Hizmet-Sen
         Genel Merkezi

GÜNDEM:

17 Şubat 2018 Cumartesi
1- Açılış.
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
3- Divanın Oluşturulması
4- Genel Başkanın Açılış Konuşması
5- Protokol Konuşmaları
6- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve ibrası
7- Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
8- Tüzük Tadilatı
9- Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve kabulü
10- Genel Merkeze verilecek yetkilerin görüşülmesi
11- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Üst Kurul Delegeliklerine Aday olacakların divana bildirilmesi
11- Dilek ve Temenniler

18 Şubat 2018 Pazar
12-Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile Üst Kurul Delegelerinin seçimi
13-Kapanış
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08-09.02.2014:
Türk Yerel Hizmet- Sen 5. Olağan Ge-
nel Kurulu, Büyük Anadolu Otel’de 
Türk Yerel Hizmet- Sen Genel Başka-
nı İlhan KOYUNCU’nun açılış konuş-
masıyla başladı.

09.02.2014:
8-9 Şubat 2014 tarihlerinde yapılan 
5. Olağan Genel Kurulda Genel Baş-
kan İlhan KOYUNCU güven tazeledi. 
Türk Yerel Hizmet- Sen Genel Merkez 
Yönetim Kuruluna İlhan KOYUNCU, 
Mustafa YORULMAZ, Ömer İLBEĞİ, 
Ali Rıza KAYAR, Memet Ali KALAFAT 
seçildi. 
Denetleme Kuruluna: Savaş Ağsu, 
Nevzat Kukara, Necati Kodalı, Bay-
kan Savaş, Tahir Altındiş,
Disiplin Kuruluna: Suat Tanyeri, Hik-
met Çıvgın. Cengiz Çeyner, Mustafa 
Öztürk, Metin Gül seçildi.

Eğitim ve 
İstişare Toplantısı

04-07 Mart 2014
Türk Yerel Hizmet-Sen Genişletilmiş 
İstişare Toplantısı ve Eğitim Semine-
rini Antalya- Manavgat’ta gerçekleş-
tirdi. 
Toplantıya genel merkez yönetim ku-
rulu, genel merkez denetleme kurulu, 
genel merkez disiplin kurulu, Şube 
başkanları, başkan yardımcıları, il ve 
ilçe temsilcileri katıldı.
Genel Başkan İlhan KOYUNCU  ko-
nuşmalarıda,  “Türk Yerel Hizmet-Sen 
Başkanlar Kurulu olarak ülkemizin 
birlik ve beraberliğine, Cumhuriyeti-
mizin temel niteliklerine, demokratik 
rejimimize karşı her türlü saldırı veya 
girişim nereden ve kimden gelirse 
gelsin her türlü girişimin sonuna ka-
dar karşısındayız. Türk milletinin ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ya-
nında yer almaya devam edeceğimizi 
bir kez daha hatırlatıyor, tüm şehitle-
rimize Allah’tan rahmet geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum.  
Türk Yerel Hizmet-Sen Başkanlar Ku-
rulu, hiç kimsenin doğruları söyleme 
cesaretini kendisinde bulamadığı bu 
süreçte, suça bulaşmamış masum 
kamu görevlilerinin haklarının korun-
ması adına her türlü girişimde bu-
lunmayı, ilkeli sendikacılık anlayışının 
bizlere yüklediği tarihi sorumluluğun 
bir gereği olarak görmektedir.
Öyle ise bundan sonra yapılacak ilk iş, 

kamuda liyakati esas alan bir yapılan-
ma oluşturmak, adalet ve hakkaniyet 
içerisinde kariyer ilkesini işletmek 
olmalıdır. Bugün, kamu hizmetlerini 
tarafsız ve adil bir şekilde yürütecek, 
liyakatli ve ehliyetli kamu çalışanı ve 
yöneticilere her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  Bunu 
sağlamanın yolu da kamu hizmetle-
rinden siyaseti söküp atmak, yerine 
adaleti getirmektir. Adaletin çalışma 
yaşamındaki birinci önceliği ise işin 
ehline verilmesidir.
Kamu görevlilerinin atanmalarında, 
görevde yükselmelerinde, tayin ve 
terfilerinde tarafsızlık ve liyakat ilke-
lerinden vazgeçilmemesi; hak eden 
memurun hak ettiği göreve gelmesi; 
kamu kurum ve kuruluşlarında, ça-
lışma barışının, birlik, dayanışma ve 
verimlilik artışının sağlanması için en 
temel gerekliliktir. 

Kamu görevlilerinin yandaş, yandaş 
olmayan, bizden  bizden olmayan 
gibi ifadelerle fişlenerek ayrıştırılma-
sının, kadrolaşmanın, adam kayırma-
nın, kıyımın, haksızlığın, hukuksuz-
luğun son bulmasının; kamuda bir 
takım siyasi çevrelere yakın olmanın, 
çalışanın eğitim düzeyi, performansı 
ve kişiliğinin önüne geçmesinin ön-
lenmesinin; kamu kurum ve kuru-
luşlarının idarelerinin tarafsızlığının 
sağlanmasının; adil bir sınav ve ata-
ma sistemi ile çağdaş bir yönetim an-
layışının oluşturulmasından geçtiği 
bilinmeli, özellikle yönetici atamala-
rında yazılı sınava dayalı adil, şeffaf 
ve tarafsız bir sistem oluşturulmalı, 
kamuya personel alımlarında mutlak 
surette yazılı sınava itibar edilmeli, 
sübjektif değerlendirmelere açık söz-
lü sınav uygulamasından mümkün 
olduğunca uzak durulmalıdır.
       İktidar işbaşına geldiği gün-
den bu yana, mesnetsiz gerekçeler 
üreterek kamu görevlilerimizin ka-
zanılmış en önemli hakkı olan iş gü-
vencesini kaldırmak istediğini ifade 
etmektedir. Son olarak yaşanan dar-
be girişimi bahane edilmek suretiyle 
memurluk güvencesinin kaldırılmak 
istendiği görülmektedir.
 Son dönemde Devletin asli 
ve sürekli görevlerinin hızla yaygın-
laşmakta olan idari hizmet sözleş-
meli, 4/B’li, 4/C’li, taşeron gibi adlar 
altındaki istihdam modelleri altında 
çalıştırılan personel eliyle gördürü-
lerek düşük ücretli çalışan sayısının 
arttığı, iş güvencesini zayıflatıldığı 
gözlerden kaçmamaktadır. Bu ba-
kımdan kamu görevlilerimizin iş gü-
vencelerinin korunması Türk Yerel 
Hizmet-Sen’in kırmızıçizgisidir.” diye 
sözlerini sonlandırdı.
 Türk Yerel Hizmet-Sen top-
lantısı istişarler ve eğitim programı 
ile devam etti.
 Sendikamızın Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu, Genel Başkan yardıcı-
sı Mustafa Yorulmaz ile birlikte Devlet 
Personel Başkanı Mehmet Ali Kum-
buzoğlu’nu ziyaret etti.
 Sendikamız tarafından Ça-
lışma Bakanına iletilmiş olan konula-
rı takip etmek, İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü çalışanlarının yaşadığı 
sıkıntılar, belediyelerde görev yapan 
vekil memurlar, kadroya geçirilen 

sözleşmeli personelin 5 yıl nakil ya-
sağı olmak üzere bir çok konunun 
konuşulduğu ziyarette Başkan Yar-
dımcısı Enes Polat da hazır bulundu.
 Genişletilmiş İstişare top-
lantısında alınan istişari karar sonucu 
Türk Yerel Hizmet- Sen Bölge toplan-
tıları yaparak tüm teşkilatıyla buluşu-
yor. Bölge bölge yapılan toplantılarla 
temsilcilerin daha dinamik olmaları 
ve üyelerimize sahip çıkmaları amaç-
landı.  Bölgelerde yapılan toplantıya, 
şube yönetim kurulu, şube denetle-
me ve disiplin kurulu, il, ilçe ve iş yeri 
temsilcilerinin katılmaları sağlandı.  

6-7-8 Şubat 2014:
İzmir, Manisa, Denizli, Balıkesir şube-
lerinin katılımıyla Aydın- Kuşadası’n-
da 1.Bölge toplantısı gerçekleştirildi. 
Genel Başkan İlhan Koyuncu ile ge-
nel başkan yardımcıları A. Rıza Kayar, 
Mustafa Yorulmaz, Ömer İlbeği, M.Ali 
Kalafat’ın katıldığı,toplantında teş-
kilatımızla ilgili görüş ve düşünceler 
tartışıldı. Sendikamız ve üyelerimiz 
için neler yapılabileceği, nasıl daha 
yararlı, başarılı olunacağı üzere dü-
şünceler ifade edildi. Yöneticilerimi-
zin ve temsilcilerimizin memnuniyet-
leri gözlendi.

TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI

04.04.2014
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Ge-
liştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 
2014 yılı Mart ayına ait asgari geçim 
endeksi sonuçları açıklandı.

08.04 2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz 
ile birlikte Kırıkkale, Kırşehir şubemi-
ze bağlı kurumlar ve üyelerimiz ziya-
ret etti.
14.04.2014 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz 
ve Yozgat şube başkanı Uğur Sağlam 
ile birlikteYozgat, Nevşehir, Çorum il-
lerindeki üyelerimiz ziyaret edildi ve 
sendikamıza yeni üyeler kazandırıldı.

19.04.2014 YOZGAT 
ŞUBE ZİYARETLERİMİZ
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU ve 
Genel Başkan Yardımcımız Mustafa 
YORULMAZ Yozgat’ın Yerköy ve Sa-
rıkaya ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Merkez Yöneticilerimize, Yoz-
gat Şube Başkanımız Uğur SAĞLA-
MER ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsil-
cisi Seyfi BAYRAK’da eşlik etti.
Ziyarette Yerköy ve Şefaatli ilçelerin-
de görev yapan üyelerimizle bir ara-
ya gelerek istişarelerde bulunduk.
İlçe ziyaretlerinin ilerleyen kısımların-
da Yerköy Belediye Başkanı Mehmet 
AĞAOĞLU ve Sarıkaya Belediye Baş-
kanı Ömer AÇIKEL’de ziyaret edildi. 
Belediye başkanı olarak seçilmelerin-
den dolayı hayırlı olsun dileklerinde 
bulundular.

11.04.2014
20. Kuruluş yıldönümü etkinliklerimiz 
çerçevesinde temeli atılan, harcında 
emek, temelinde alın teri, demirin-
de birlik ve dayanışma olan , büyük 
özveri ve çalışmayla kısa sürede ta-
mamlanan Türkiye Kamu-Sen kon-
federasyonumuzun ve sendikamızın 
yeni hizmet binasının açılışı büyük bir 
coşku ve heyecanla gerçekleştirildi.
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12.04.2014
Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu 
5. Olağan Genel Kurulu Büyük Ana-
dolu otelde başladı.

13.04.2014
Türkiye Kamu-Sen 5. Olağan Genel 
Kurulu yapılan Yönetim Kurulu, De-
netleme ve Disiplin Kurulu seçimleri-
nin ardından tamamlandı.

17.04.2014
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar 
1 Mayıs “Emek ve Dayanışma” günün-
de TÜRK-İş ile birlikte Kadıköy mey-
danında olacak.

14.04.2014 BALIKESİR 
ŞUBE ZİYARETLERİMİZ
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR ve Mustafa YORULMAZ 
Balıkesir şubemizi ziyaret ederek ye-
rel yönetim çalışanlarıyla bir araya 
geldi. Balıkesir şube ziyaretinin iler-
leyen kısımlarında Genel Başkan Yar-
dımcılarımız, Balıkesir Şube Başkanı-
mız Halil AYDOĞDU ve Şube Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz Emrah BAYRAK ve 
Bünyamin SAĞLAM’ın da katılımıyla 
başta Balıkesir Büyükşehir Belediye 

Başkanı A. Edip UĞUR olmak üzere; 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
teri Ali Osman SALI,   Altıeylül Beledi-
ye Başkanı Zekai KAFAOĞLU, Karesi 
Belediye Başkanı Yücel YILMAZ, Ed-
remit Belediye Başkanı Kamil SAKA 
ve Balya Belediye Başkanı Osman 
KILIÇ’ı ziyaret ederek hem hayırlı ol-
sun dileklerinde bulundular hem de 
kurumlarda çalışan üyelerimizin so-
runlarıyla ilgili fikir alışverişinde bu-
lundular.

17.04.2014 
Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 
Konfederasyonumuzun M. Zeki Ay-
han toplantı salonunda Türk Diyanet 
Vakıf-Sen’in katkılarıyla bir söyleşi 
düzenlendi.

18.04.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz 
katılımlarıyla İstanbul ve Trakya illeri 
teşkilat çalışmaları gerçekleşririldi.
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yorul-
maz’ın Katıldığı Afyon-Manisa- De-
nizli- Isparta- Antalya- İzmir şubeleri 
teşkilat çalışmaları gerçekleşti.
Genel başkan yardımcımız Mustafa 
Yorulmaz şube başkanı Mehmet De-
mir ile Afyon Valisini ziyaret ziyaret 
ederek İl Özel İdaresi çalışanlarının 
sorunlarını dile getirip çözümü hak-
kında duyarlı olunmasını istediler.

19.04.2014
Genel Başkan Yardımcılarımız Ömer 
İLBEĞİ ve Mustafa YORULMAZ Kırşe-
hir ve ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette 
Genel Başkan Yardımcılarımıza Kırık-
kale Şube Başkanımız Eyüp AYGÖR, 
İl Temsilcimiz Abuzer sucu ve Tem-
silcilerimizden Metin ÇİÇEK’de hazır 
bulundu.
Daha sonra yeni seçilen belediye 
başkanlarından Kaman Belediye 
Başkanı Erhan TALU, Mucur Belediye 
Başkanı Ali ŞAHİN, Çiçekdağı Beledi-
ye Başkanı İsmail DENİZ, Kuruncalı 
Belediye Başkanı Erdoğan TEKELİ 
ve Köseli Belediye Başkanı Bekir YIL-
MAZ’ı ziyaret edilerek hayırlı olsun 
dileklerinde bulunduk.

22.04.2014
Kastamonu Şube ziyareti.

24.04.2014
TBMM Dikmen kapısında düzenledi-
ğimiz eylemimizde, sözde soykırım 
yalanlarıyla yıllardır Türk milletine 
iftira ve çamur atmaya kalkan Er-
meni tehciri konusu  ve Başbakan 
Erdoğan’ın bu konudaki taziye me-
sajını sert şekilde eleştiren Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk “Sayın Başbakan’a soruyorum, 
Kozan’da fırınlarda yakılan, Van’da, 
Kars’ta, Erzurum’da Ermenilerce öl-
dürülen vatan evlatları için kim taziye 
dileyecek” dedi.

26.04.2014
Sendikalar yasasında yapılan bir de-
ğişikle daha önce yerel hizmet kolun-
da olan AFAD çalışanları imar hizmet 
bünyesine geçirildi.

28.04.2014 MUĞLA 
ÖZEL İDARESİ ÖNÜNDE 
BASIN AÇIKLAMASI 
YAPIP SİYAH ÇENEK 
BIRAKTIK
Genel Başkan İlhan Koyuncu, İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü personel-
lerinin “Sosyal Denge Tazminatı” n 
dan faydalanması, mahkeme kararla-
rının uygulanması konusunda Muğla 
İl Özel İdare binası önünde sendika-
mız üyeleri, Genel Başkan Yardımcı-
mız Mustafa Yorulmaz, Temsilcimiz 
Özgür Süzgün’ün katılımı ile basın 
açıklaması yaptı, akabinde İl Özel 
İdaresi önüne siyah çelenk bıraktı.
Genel Başkan İlhan Koyuncu açık-
lamasında, 4688 Sayılı yasa gereği 
Muğla İl Özel İdaresi norm kadrosun-
da çalışanlar adına yapılmış olan sos-
yal denge sözleşmelerinde, İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarının 
yok sayıldığını ve sosyal denge söz-
leşmelerinden yararlanamadıklarını 
söyledi.

Koyuncu, Maliye Bakanlığının sosyal 
denge tazminatı konulu görüş yazı-
sında da İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürlükleri personellerinin illerindeki 
personele sosyal denge tazminatının 
ödenmesini ve ilgili İl Özel İdarelerinin 
bütçelerinden karşılanması gerekti-
ğini belirtti. Genel Başkan Koyuncu, 
“Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdür-
lüğü çalışanlarının sosyal denge söz-
leşmesinden yararlanması isteğiyle 
başvuruları Muğla İl Özel İdaresi ta-
rafından reddedilmesi üzerine yargı-
ya başvurulmuştur. Türk Milleti adına 
karar veren Muğla 2. İdare Mahkeme-
si’nin, olayda uyuşmazlığın çözümü 
için, İl Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğünün faaliyet ve görevleri yönünde 
bağlı olduğu idari birimin belirlenme-
si gerektiği 5902 sayılı Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü çalışanlarının İl 
Özel İdarelerinin kadro cetvellerinde 
ayrı bir bölüm olarak gösterildiği il 
valisine bağlı olarak faaliyet sürdür-
düğü ve anılan müdürlük personeli-
nin İl Özel İdaresi bünyesi dahilinde 
bulunduğunu belirtmiştir. Kırıkkale, 
Mersin, Antalya, Çorum, Siirt, Afyon-
karahisar, Denizli, Konya, Niğde gibi 
birçok ilde yaşanılan hukuksuzluğa 

karşı sendikamızın verdiği hukuk mü-
cadelesi sonucunda mahkeme karar-
ları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
çalışanları lehine çıkmış geriye dönük 
yasal faiziyle birlikte ödemeleri ger-
çekleştirilerek kurum çalışanlarının 
mağduriyetleri giderilmiştir” dedi.

Muğla İl Özel İdaresi İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü çalışanları tedirgin 
ve huzursuz olduğuna dikkati çeken 
Genel Başkan Koyuncu açıklamasına 
şöyle devam etti:
 
“Muğla İl Özel İdare yetkililerini ya-
saların ve adaletin gereğini yapmaya 
davet ediyoruz. Buradan hep birlik-
te İl Özel İdaresi yetkililerini yasaları 
çiğnemesini ve mahkeme kararlarını 
uygulamamasından dolayı şiddetle 
kınıyoruz. Bu bağlamda Anayasanın 
eşitlik ilkesi ve aynı iş yerinde çalı-
şanların arasında iş barışının bozul-
maması için yapılan iki sosyal denge 
tazminatı sözleşmesinden de sade-
ce mahkemeye verenlerin değil tüm 
personelin yararlanmasını; yapılan 
hukuksuzluğun ve adaletsizliğin or-
tadan kaldırılmasını istiyoruz. Konu 
hakkında Sayın Valimize bilgi verilmiş 
olup acilen kendilerinin bu problemi 
çözeceğine dair olan inancımız de-
vam etmektedir. İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü çalışanlarının sosyal den-
ge tazminatı sözleşmesi hükümleri 
uyarınca sosyal denge tazminatın-
dan en kısa zamanda yararlandırıla-
rak mağduriyetimizin giderilmesini 
istiyoruz” dedi.

28.04.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu Gengü 
Türk TV Söz Hakkı Progrmı canlı ya-

yınında yerel yönetimler bünyesinde 
olan AFAD çalışanlarının başka bir 
hizmet kolu bünyesine geçirilmesini 
eleştirdi. Ülke gündemi, Çalışma ha-
yatı ve hizmet kolumuz konularında 
önemli açıklamalarda bulundu.

14.05.2014
Türk yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu Manisa-Soma facia-
sında şehit olan işçilerimize Allah’tan 
rahmet, milletimize başsağlığı dileye-
rek, ölü ve yaralı sayısının daha fazla 
artmamasını temenni etti.

15.05.2014
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikala-
rımız ve Türk Yerel Hizmet-Sen şube-
leri  bu sabah Türkiye genelinde me-
sailerine başlamadan önce Soma’da 
şehit olan madencilerimiz için saygı 
duruşunda bulundu ve Fatiha okudu. 
Ülke genelinde Soma maden şehitle-
rimiz anıldı.

02.05.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz, 
İstanbul Şube başkanı ve yönetimi ile 
birlikte kurumlarda üyelerimizi ziya-
ret etti.

10.06.2014
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar 
olarak Bayrağımıza yapıla hain saldı-
rıyı tüm yurtta kınadık.

11.06.2014
Türkiye Kamu-Sen, Türk Yerel Hiz-
met-Sen ve Konfederasyonumuza 
bağlı sendikalar birlikte Bayrağımıza 
yapılan hain saldırıyı Ankara da kına-
dık.



18 19
TÜRK YEREL HİZMET-SEN 2018 Faaliyet Raporu

11.06.2014 
Türk Yerel Hizmet-Sen, Irak’ın Musul  kentinde IŞİD örgütünce girişilen Türk Konsolosluğu’nun 
işgalini şiddet ve nefretle kınadık.

21.05.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yorulmaz Erzincan Şube ziya-
retlerini gerçekleştirdi.

21.05.2014 
12-15 Mayıs 2014  tarihlerinde  Genel Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza KAYAR, Mustafa YO-
RULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT, Erzurum Şube Başkanımız Nevzat KUKARA, Şube Başkan 
Yardımcılarımız Mustafa GÜVEN Ve Ahmet YILMAZ, Erzurum Şubemize bağlı  Kars, Trabzon 
İllerinde 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçilerek gö-
reve başlayan; Kars Belediye Başkanı;  Murtaza KARAÇANTA Kağızman Belediye Başkanı; 
Nevzat YILDIZ, Tekman  Belediye Başkanı;  Ali Sait FIRAT, Şalpazarı Belediye Başkan Vekili; 
Mustafa ÖZENDİ,Sürmene Belediye Başkanı;  Rahmi ÜSTÜN Ziyaret Edilerek Çalışmalarında 
Başarılar Dilendi, 

21.05.2014 Erzincan Şube Ziyaretlerimiz

07-09 Mayıs 2014
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza KAYAR, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa YORULMAZ, 
Erzincan Şube Başkanımız Savaş AĞSU, Şube Başkan Yardımcılarımız Faruk AKAN ve Nafiz 
ASLAN, Sivas Belediyesi temsilcimiz Didar COŞKUN Erzincan Şubemize bağlı Sivas ilinde Vali 
Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Salih AYHAN ile 30 Mart 2014 tarihinde yapı-
lan yerel seçimlerde seçilen başkanlar ziyaret edildi. Çalışmalarında Başarılar Dilendi, Çalışan-
lara Ve Sendikamıza Vermiş Oldukları Önemden Dolayı Kendilerine Teşekkür Edildi.

07-09 Mayıs 2014
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza KAYAR, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa YORULMAZ, 
Erzincan Şube Başkanımız Savaş AĞSU teşkilat çalışmalarına devam ediyor.

24.09.2014 
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ZİYARETİMİZ
Genel Başkan İlhan Koyuncu beraberinde genel başkan yardimcilari ali riza kayar, mustafa 
yorulmaz ve mehmet ali kalafat heyet olarak devlet personel başkani sayin mehmet ali kum-
buzoğlu’nu makaminda ziyaret ederek   6360 sayili kanun ile norm ve ihtiyaç fazlasi bildirilen 
üyelerimiz,  belediye ve özelidare  çalişanlarinin sorunlarini dile getirdik.

11.06.2014 
Türk Yerel Hizmet-Sen camiası adına, Irak’ın Musul  kentinde IŞİD örgütünce girişilen Türk 
Konsolosluğu’nun işgalini şiddet ve nefretle kınadık.

12.06 2014
Bartın Belediye çalışanları için mutlu gün. Genel Başkan İlhan Koyuncu ile Bartın Belediye 
Başkanı Cemal Akın Soayal denge tazminatı sözleşmesini üst limitten imzalandılar. Çankırı 
şu başkanı Erol Selci ile birlik te üyeleri ziyaret eden genel başkan Koyuncu hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu ve Başkan Akın’a teşekkürlerini sundu.  Genel Başkan yardımcı-
ları Ali Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz, Mehn-met Ali Kalafat ve şube başkanı Ali Bala 
Antalya Alanya belediye başkanını ve üyeleri ziyaret ettiler.

18.06.2014
Türkiye Kamu-Sen, bağlı sendikalar veTürk Yerel Hizmet-Sen Demokrasi vaadiyle 
girilen topraklarda yıllardır süren katliamın ardından şimdide IŞİD terör örgütünün 
zulümlerine maruz kalan TÜRKMEN kardeşlerimiz için Başkent Ankara ve tüm illerde 
alanlara çıktık.

20.06.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Denizli şube başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte Mer-
kezefendi belediye başkanını ziyaret etti. Daha sonra  üyeleri ziyaret ederek çalışan-
ların sıkıntılarını ve şikayetlerini dinledi.

24.06.2014
Millet sevgisinin, vatan sevdasının ve hizmet 
aşkının adresi; Türkiye Cumhuriyetinin vaz-
geçilmez değerlerinin yılmaz savunucusu 
Türkiye Kamu-Sen’in 22. kuruluş yıldönü-
münü kutlamanın mutluluğunu ve onurunu 
yaşadık.

26.06.2014
Türk Yerel Hizmet-Sen Türkiye Kamu Sen ve 
diğer sendikalarımızla birlikte, TBMM’de gö-
rüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine 
memurların İŞ GÜVENCELERİNİ ellerinden 
alacak maddeler eklenmesine tepki olarak 
TBMM Dikmen kapısı önünde geniş katılımlı 
bir eylem gerçekleştirdik. 
Türkiye Kamu-Sen olarak TBMM önünde ve 
Türkiye genelinde düzenlediğimiz eylemlerle 
meydanın boş olmadığı gösterdik. 

01.07.2014
Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu 
Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında sür-
dürdüğü ziyaretlerini Türkiye Kamu-Sen ile 
devam etti.

03.07.2014
Bizler Türk Dayanışma Konseyi olarak; yapı-
lacak Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Ülkemi-
zin siyasi - sosyal bir ahenge kavuşmasına 
vesile olabilecek, bir adayı destekleyeceği-
mizi Türk ve Dünya kamuoyuna duyurduk.

04.07.2014
Türkiye Kamu-Sen bir kez daha memurların 
gerçek temsilcisi olduğunu gösterdi.  Kamu 
çalışanlarının iş güvencesine yönelik tehdit-
lerin yer aldığı, yargı kararlarının uygulanma-
sı için 30 günlük süreyi 2 yıla çıkartarak, yar-
gının işlevsiz hale getirilmesine neden olan 
kanun tasarısında, Konfederasyonumuzun 
girişimleri sayesinde geri adım atıldı.

04.07.2014
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’da görü-
şülen ve memurun iş güvencesini yok ede-
cek hükümler içeren yasa tasarısında geri 
adım atıldı. Konfederasyonumuzun yoğun 
girişimleri neticesinde, yargı kararlarının uy-
gulanması zorunluluğunu 30 günden 2 yıla 
çıkaran ve söz konusu yargı kararını yerine 
getirmeyen, idareciye cezai soruşturma açı-
lamayacağına hükmeden maddenin kapsamı 
daraltıldı. 

04.07.2014 
Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derne-
ği öncülüğünde, Ankara Kocatepe Camii’nde 
Cuma namazına müteakip başta Doğu Tür-
kistan olmak üzere, Musul, Kerkük, Telafer ve 
dünyanın dört bir tarafında zulüm ve baskı-
ya maruz kalarak hayatlarını kaybeden tüm 
Müslüman soydaşlarımız için Türkiye Ka-
mu-Sen başta olmak üzere,Türk dayanışma 
konseyi ve bir çok sivil toplum kuruluşunun 
ve Türk Yerel Hizmet-Sen’in katılımıyla gıyabi 
cenaze namazı kıldık.
2013 yılında yapılan toplu sözleşmelerde, 123 
liralık seyyanen zamma evet diyen malum 
konfederasyon enflasyon farkını unutunca, 
2014 yılı Temmuz ayı itibariyle memurların 
aylık kayıpları 200 lirayı aştı. Bunun üzerine, 
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt bir  
soru önergesi vererek,  memurların kayıpları-
nın karşılanmasını istedi.

15.07.2014
Türkiye Kamu-Sen memurlara seslendi,”Ta-
rihin en iyi toplu sözleşmesini yaptıklarını 
iddia edenler, bugün maaşlarını eksik alan 
memurlara hesap vermek zorundadırlar. Bu 
hesabı soracak olan, cebinden hakkı gasp 
edilen sensin. Bu gidişata “Dur” diyecek olan 
da sensin.”

21.07.2014 
TBMM’de görüşülmekte olan Torba Kanun 
Tasarısı’na son anda eklenen madde ile Bele-
diyelerde çalışan işçilerin işyerinin aynı yerde 
olup olmadığına bakılmaksızın belediyenin 
ya da bağlı kuruluşun kendi birimleri ara-
sında veya aynı belediyenin farklı birimleri 
arasında başka bir işe ya da işyerine gönde-
rilebilmeleri mümkün hale getiriliyor. Türki-
ye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 
“AKP iktidarının çalışanlar üzerinde mutlak 
bir tahakküm oluşturma çabaları bu tasarıda 
da ortaya çıkmıştır” diyerek yapılan düzenle-
meye karşı çıktı.

29.08.2014
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Gengü 
Türk TV Söz Hakkı Progrmı canlı yayın ko-
nuğu olarak ülke gündemi, Çalışma hayatı ve 
hizmet kolumuz konularında önemli açıkla-
malarda bulundu.

Erzincan

Samsun

Yozgat

Devlet Personel Başkanlığı 
Ziyaretimiz

Genel Başkan İlhan Koyuncu ile 
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 
Soayal denge tazminatı sözleşmesi-
ni üst limitten imzalandılar
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29.08.2014
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nı, “Türk tarihinin belki de en anlamlı 
ve en önemli zaferi, 26 Ağustos günü 
başlayıp 30 Ağustos 1922 tarihinde 
Dumlupınar’da, Mustafa Kemal Ata-
türk komutasında zaferle sonuçlanan 
Başkomutanlık Meydan Muharebe-
si’dir.” Dedi.

06.09.2014
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliş-
tirme Merkezi’nin yaptığı 2014 yılı 
Ağustos ayına ait yoksulluk sınırı 
araştırması açıklandı. Yapılan araş-
tırmada yoksulluk sınırının geçtiği-
miz ay %0,77 oranında yükselerek 
1.996,41 TL olduğu belirlendi.

12.09.2014
Hâkim ve savcılarımızın maaşları  
yükseltilmiş ve sicil affı hakkı kazan-
mış fakat bu haktan diğer kamu gö-
revlileri faydalanamamıştır.Kamu sen  
bütün kamu görevlilerinin ekonomik 
sorunlarının çözülmesi ve memurlara 
da sicil affı hakkı tanınmasını talep 
edip, bu adaletsizliği hiç bir zaman 
unutmayacağını ve unutulmasına 
müsade etmeyeceğini belirtti.

12.09.2014
MHP Genel Başkanı sayın Devlet 
Bahçeli, 11 Eylül 2014 tarihinde Genel 
Merkezimizi ve  yöneticilerimizi Kon-
federasyon Genel Merkezinde ziyaret 
etti.

17.09.2014
Taşeron çalışanlarına yeni haklar ge-
tireceği iddiasıyla yola çıkan, ancak 
taşeronlaşmayı yaygınlaştırıp daire 
başkanı ve üstü kadrolarda bulunan 
memurlarla asker ve polislerin iş gü-
vencelerini zayıflatan ve prim affı 
getiren tasarı TBMM’de kabul edildi.
Birçok kanun ve kanun hükmünde 

kararnamede değişiklik içerdiği için 
kafa karışıklığı yaratan ve anlaşıl-
maz bir hal alan kanunu Türkiye Ka-
mu-Sen Ar-Ge Merkezi inceleyerek, 
çalışanlar açısından getirdiği yenilik-
leri anlaşılır bir şekilde sıraladı.

27.09.2014
Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi’ni 
ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Eski Bakanı ve İstanbul Millet-
vekili Murat Başesgioğlu, kamu çalı-
şanlarının yaşadığı sıkıntılar hakkında 
bilgi almak için, Genel Başkan İsmail 
Koncuk ve yönetim kurulu üyeleriyle 
görüştü.

29.09.2014
Soma da kömür madeninde yaşanan 
patlamadan sonra  Akhisar C. Baş-
savcılığı tarafından oluşturulan bilir-
kişi heyeti uzun bir çalışmadan son-
ra hazırladığı raporu C. Başsavcısına 
teslim etti. Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, 301 işçimizin hayatına 
mal olan bu felaketin sorumlularının 
tespit edilerek gerekli cezaların veril-
mesi gerektiğini belirtti. 

28.10.2014
Toplu sözleşme görüşmelerinde 
memurun ve emeklinin hakkını 3 
oturumda masada bırakıp memuru 
satanlardan, enflasyon farkını unu-
tanlardan, kamu çalışanlarını enf-
lasyona ezdirmiyoruz diyenlerden, 
Hakime, Savcıya verip memura çok 
görenlerden hesap sormak için Ka-
mu-Sen olarak TBMM Dikmen kapı-
sında ve eş zamanlı olarak tüm illeri-
mizde “EK ZAM”istedik.

30.10.2014
Türkiye Kamu-Sen ülke genelinde 
düzenlediği eylemlerle kamu çalışan-
larına ve emeklilere ek zam verilme-
sini istedi. Ülkenin dört bir köşesinde, 
Türk Yerel HizmeSen şube başkanları 
ve il temsilcilerimiz tara fından yapı-
lan basın açıklaması ile 2013 yılında 
yapılan toplu sözleşme rezaletine 
imza atan malum memnun konfede-
rasyon protesto edildi. 

03.11.2014
Türkiye Kamu-Sen’in sendikal müca-
delesi esnasında hakkın rahmetine 
kavuşan merkez yöneticileri, şube, il 
ve ilçe organlarında görev yapan yö-
netici ve üyelerimiz için Genel Merke-
zimizde Mevlid-i Şerif okutuldu. Oku-
nan Mevlid-i Şerif’in ardından her yıl 
olduğu gibi bu yıl da Muharrem Ayı 
münasebetiyle geleneksel Aşure ik-
ramımız gerçekleştirildi.

04.11.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu Gen-
gü Türk TV Söz Hakkı Progrmı canlı 
yayın konuğu olarak ülke gündemi, 
Çalışma hayarı ve hizmet kolumuz 
konularında önemli açıklamalarda 
bulundu.

10.11.2014
Türkiye Kamu-Sen Genişletilmiş İsti-
şare Toplantısı, Türkiye Kamu-Sen’e 
bağlı sendikaların Genel Başkanları, 
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye-
leri, İl Temsilcileri ve Şube Başkan-
larımızın katılımı ile 6-9 Kasım 2014 
tarihlerinde “Türkiye Buluşması” te-
ması adı altında Antalya’da gerçek-
leştirilmiştir.

13.11.2014
Mescid-i Aksa ve Doğu Türkistan’da yaşanan-
lara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak 
amacıyla 11 Kasım’da Karaman’dan yola çıkan 
ve Ankara’ya doğru ilerleyen Karaman Extrem 
Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulü-
bü Derneği Bisiklet sporcuları Ankara’ya ulaşa-
rak Genel Merkezimizi ziyaret etti. 
Bisiklet sporcularını Genel Merkez binamızın gi-
rişinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nı İlhan Koyuncu ile Yönetim Kurulu üyelerimiz 
tarafından çiçeklerle karşıladı.

05.12.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu  Ankara’daki tüm 
üyelerimizi 6 Aralık’ta Ankara’da ek zam tale-
biyle Abdi İpekçi parkında yapacağımız mitin-
ge davet etti.

06.12.2014 
Türkiye Kamu-Sen olarak memura ek zam tale-
bi için bütün genel başkanlarımız ve kamu ça-
lışanlarının katılımıyla Abdi İpekçi Parkı’nda ki 
büyük mitingimizi gerçekleştirdik.

11.12.2014
Kamuda işçiyken Memur olanların işçilikte ge-
çen süreleri için kıdem tazminatı ödenmemesi 
uygulamasının sonlandırılması için Başbakan-
lık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ma-
liye Bakanlığına dilekçe gönderdik.

07.11.2014 
Sendikamız Genişletilmiş İstişare Toplantısı Ya-
pıldı. Türkiye Kamu Sen Genişletilmiş İstişare 
Toplantının ardından; Sendikamızın Şube Baş-
kanları ve İl Temsilcilerinin katılımıyla gerçek-
leştirilen istişare toplantımızı gerçekleştirdik.
7 Kasım Cuma günü saat 09:30’da Türkiye 
Kamu Sen’e bağlı sendikalarımızın Şube Baş-
kanları ve İl Temsilcilerinin katılımıyla başlayan 
Genişletilmiş İstişare Toplantısında, Konfede-
rasyon Başkanı Sayın İsmail KONCUK açılış ko-
nuşmasında “123 TL’yi savunanlar önce mate-
matik öğrensinler.” dedi.
Saat 14:00’de sendikamızın istişare toplantı-
sı başladı. Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
Kayar’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye 
gelen Genel Başkanımız Sayın İlhan Koyuncu 
konuşmalarında 22 yılın tecrübesi, bilgi ve biri-
kimi ile varlığını ve misyonunu sürdüren ve ge-
leceğe aktaran, siz kıymetli başkanlarım başta 
olmak üzere tüm teşkilatımı ve üyelerimizi kut-
luyorum.
Sizlerin ve üyelerimizin verdikleri büyük müca-
deleyi ve gösterdikleri dik duruşu, içinde bu-

lunduğumuz şartlar ışığında değerlendirdiği-
mizde saygıdeğer, onurlu mücadelenin büyük 
bir başarı abidesi olarak yükselmekte olduğunu 
görmek mümkündür. Tüm olumsuz şartlara ve 
baskı dönemine rağmen başarılıyız, daha da 
başarılı olacak bilgi ve birikime sahibiz. Biz ülke 
sevdalıları hep zor şartlarda, zora talip olduk. 
Asla yılmadık, yılmayacağız.
Bu istişare toplantımızda, Şube ve İl Temsilcile-
rinden oluşan 9’ar kişilik gruplar şeklinde çalış-
malar yürütülecek. Türkiye Kamu- Sen AR-GE 
Merkezi tarafından hazırlanan konu başlıkları 
ışığında istişareler yapıldı. Uzun ve tempolu ça-
lışmaların sonunda raporlar hazırlandı, sunum-
lar gerçekleştirildi.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, konuşmala-
rının sonunda sendikamızın çalışanlara ve üye-
lerimize daha iyi hizmet sunması için, sunulan 
raporlar ışığında çalışmalarımızı azimle sürdü-
receğizi ifade ederek sözlerini tamamladı.

08.12.2014 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcısı Mutafa Yorulmaz ile birlikte Hatay, 
Adana, Mersin Şubelerine bağlı illerde teşkilat 
çalışmaları yaptı kurumları ve üyelerimizi ziya-
ret etti. Genel Başkan İlhan Koyuncu, HatayTür-
kiye Kamu –Sen heyetiyle ile birlikteHatay valisi 
Sayın Erdal Ata’yı makamında ziyaret editi.

26.12.2014
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcısı Mutafa Yorulmaz ile birlikte Samsun, 
Tokat, Amasya, Kırıkkale teşkilar çalışmaları.
Samsun Vezirköprü Belediye başkanı ve üyele-
rimiz ziyaret edilddi. Genel Başkan İlhan Koyun-
cu Samsun’da.  Samsun Vezirköprü belediyesi 
personelinin tamamını sendikamıza üye yapan 
temsilcimiz Tuncay Erden’e ve Sadık Başkan’a 
plaket takdim eden Genel Başkan İlhan Koyun-
cu kendilerine sendikamız adına sonsuz teşek-
kürlrini ifade etti. Üyeleri de tek tek ziyaret edip 
sohbet etti. 
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20.11.2014
Kırıkkale Şube Kırşehir Ziyaretlerimiz
20.11.2014 tarihinde genel başkan 
yardımcılarımız ali rıza kayar, musta-
fa yorulmaz şube başkanı eyüp aygör 
şube başkan yardımcısı abuzer sucu 
ile kırşehir il genel meclis başkanı sa-
yın şuayip soysal, il özel idare genel 
sekreter yardımcısı mustafa taş ,  çi-
çekdağı belediye başkanı sayın ismail 
deniz’ i , çiçekdağı ilçesi köseli belde 
belediye başkanı bekir yildiz beyi ve 
üyelerimizi ziyaret ederek sendika-
mızın faaliyetleri hakkında bilgi ver-
dik, üyelerimizin sorunlarını dinleye-
rek fikir alış verişinde bulunduk.
 vefat eden kırşehir il özel idare tem-
silcimiz ersin ariöz’ ün ailesini ziyaret 
ederek taziyede bulunduk.

24.11.2014
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu Er-
zurum ve  Kars İllerinde. 24.11 2014 
tarihinde Genel Başkanımız İlhan 
KOYUNCU, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ ve 
Kamu-Sen’e bağlı Sendikaların Şube 
Başkanları heyet olarak Kars Belediye 
Başkanı Sayın Murtaza KARAÇAN-
TA’yı , Belediye Başkan Yardımcısı 
ve İnsan kaynakları müdürünü ziya-
ret Etti. Kars Belediye Başkanı Sayın 
Murtaza KARAÇANTA bu ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu belirterek 
heyetimize teşekkür etti. Akabinde 
Belediye Çalışanı Memurlarda tek tek 
ziyaret edilerek Sendikamız ve Çalış-
malarımız hakkında bilgiler aktarıldı. 
Ziyaretler esnasında Sendikamıza 
üye olanlara Ailemize hoş geldiniz, 
gücünüz ;  gücümüze güç katacaktır 
diyoruz.

15.12.2014 
Genel Başkan İlhan Koyuncu Ada-
na’da. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, beraberinde-
ki Türkiye Kamu Sen Adana İl Tem-

silcisi Ayhan Arabacı Türk Yerel Hiz-
met Sen Adana Şube Başkanı Selçuk 
Diker Türk Ulaşım Sen Adana Şube 
başkanı Cengiz Köse Türk Eğitim Sen 
Adana 1 Nolu  Şube Başkanı Selahat-
tin Dolgun ve bazı yöneticiler Adana 
büyükşehir belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü’ ye hayırlı olsun ziyaretinde bu-
lundular. Sohbet havasında geçen zi-
yarette Türk Yerel Hizmet Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, sendikamızın 
yapmış olduğu çalışmalar hakkında 
Başkan Sözlü’ ye bilgiler aktardı.

15.12.2014 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Hatay 
Şube Ziyaretlerini sürdürüyor.

 Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan KOYUNCU, Hatay  Şube Başka-
nı Cengiz ÇEYNER ,Adana Şube Baş-
kanı Selçuk Diker , Dörtyol Belediyesi 
İşyeri Temsilcisi Celalettin BAYTAR 
Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Sa-
yın  Yaşar TOKSOY’u makamında 
ziyaret etti. Ziyaret esnasında Genel 
Başkan İlhan KOYUNCU Sendikamız 
ve çalışmaları hakkında bilgi aktar-
dı çalışanların sorunları dile getirildi 
sosyal denge tazminatı ile ilgili bilgi-
lendirmede bulundu ve görüşme ça-
lışanlar için çok faydalı oldu.

15.12.2014 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Mersin 

ilimizi ve şubemizi ziyaret etti.

Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel 
Başkanı İlhan KOYUNCU, Mersin 
Şube Başkanı Nihat AŞÇI ve yöne-
tim kurulu üyeleri Hüseyin SAYDAN, 
Mustafa KARAÇOR, Adem COCA-
LAK , Adana Şube Başkanı Selçuk 
DİKER’le birlikte, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Burhanettin 
KOCAMAZ’ ı makamında ziyaret etti.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan KOYUNCU, Başkan KOCAMAZ 
’a yeni görevinde başarılar dileyerek, 
Mersin’in Başkan KOCAMAZ ile hak 
ettiği noktaya geleceğini ifade ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan KOCAMAZ ise, 
“Kentin tüm dinamikleriyle el ele ve-
rip, ortak paydamız olan bu kenti bir-
likte ayağa kaldıracağız” dedi. Genel 
Başkan KOYUNCU daha sora Mersin 
Büyükşehir Genel Sekreteri Haluk 
TUNÇSU, Genel Sekreter Yardımcısı 
Hasan Celal TAŞ ‘I ve İnsan Kaynak-
ları Daire Başkanı Serdar TANRIVER-
Dİ’yi ve üyeleri ziyaret etti.

24.12.2014
Samsun, Giresun Ziyaretlerimiz de-
vam ediyor. genel başkan yardımcıla-
rımız ali rıza kayar, mustafa yorulmaz 
şube başkanı cemal kasa giresun il 
temsilcimiz saffet genç giresun ili do-
ğankent belediye başkanı sayın ha-
şim birol tekin’i ve sendikamıza yeni 
üye olan belediye çalışanlarını ziyaret 
ederek sendikamız ve çalışmalarımız 
hakkında bilgi verdik. sosyal den-
ge tazminatı sözleşmesi yapılması 
konusunda belediye başkanı ile gö-
rüşmelerde bulunarak çalışanların 
maddi ve ekonomik yönden katkı 
sağlayacağını çalışma azmini arttı-
racağını belirterek sayın başkandan 
sözünü aldık. sayın başkan haşim bi-
rol tekin sendikamızı iadeyi ziyarette 
bulunarak bizleri memnun etti

27.12.2014
Memurlar, 2014 yılının Ocak 
ayında aldıkları 123 TL zamla 
bütün bir yılı geçirmek zorun-
da kaldı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan 
Türk yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu,  vergi-
de asıl amacı çok kazanandan 
çok; az kazanandan az vergi 
sisteminin uygulanması gek-
liliğidir. Türkiye’de ise  yakala-
dığından vergi almak yöntemi  
işlediğini bu usul ile kamu ça-
lışanların mağdur olduğunu 
belirtti.
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan KOYUNCU, 2014 
yılı ARGE Sonuçlarını Değer-
lendirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
alınan Aralık 2014 fiyatlarına 
göre yapılan araştırmada çalı-
şan tek kişinin yoksulluk sınırı 
2.027,61TL olarak hesaplanır-
ken, dört kişilik bir ailenin asga-
ri geçim haddi ise 4.105,56Lira 
olarak belirlendi.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddinin bir ön-
ceki aya göre %0,11 oranında 
azaldığını gösterirken, çalışan 

tek kişinin açlık sınırı ise bir ön-
ceki aya göre %0,16 oranında 
azalmış ve 1.566,60 Lira olarak 
hesaplandı.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve barınma har-
camaları toplamı ise 2014 yılı 
Aralık ayında 1.566,55 Lira ola-
rak tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin sağlık kuruluşları-
nın belirlediği gibi sağlıklı bir 
biçimde beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın Aralık 2014 
verilerine göre günlük 31,54 TL 
olduğu belirlenirken, ailenin 
aylık gıda harcaması toplamı 
ise 946,20 TL oldu.
Aralık 2014 itibarı ile ortala-
ma 2.230,91 TL ücret alan bir 
memurun ailesi için yaptı-
ğı gıda harcaması, maaşının 
%42,4’ünü oluşturdu. Türkiye 
İstatistik Kurumu verilerinde 
bulunan konut gideri ise Ara-
lık 2014 ortalama maaşının 
%27,81’ine denk geldi.
Buna göre bir memur, geçti-
ğimiz yılın Aralık ayında or-
talama maaşının %70,21’ini 
yalnızca gıda ve barınma har-
camalarına ayırmak zorunda 

kalırken,  diğer ihtiyaçlarını ise 
maaşından artan % 29,79’luk 
kısmına denk gelen 664,59 TL 
ile karşılamaya çalıştı.
Asgari geçim rakamları yıllık 
bazda değerlendirildiğinde, 
2014 yılı içinde, ailenin zorunlu 
harcama kalemlerinden;
Haberleşme giderlerinin 
%39,6;
Ulaşım harcamalarının %18;
Giyim harcamalarının %11,9;
Çevre ve su giderlerinin %10,9 
ve
Gıda harcamalarının ise %10,7 
arttığı görüldü.
Harcama kalemlerinde yaşa-
nan bu artışa paralel olarak 
geçtiğimiz yıl; 
Çalışan tek kişinin yoksulluk sı-
nırı %9,4;
Dört kişilik ailenin insanca ya-
şayabileceği en düşük harca-
ma tutarını ifade eden asgari 
geçim haddi %10,9;
Açlık sınırı ise %9,8 yükseldi.
Yıllık veriler incelendiğinde 
2014 yılı enflasyonunun %8,17 
olarak açıklanmasına rağmen 
memurlarımızın cebine yansı-
yan enflasyonun çift haneli ra-
kamları bulduğu görüldü.
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03.01.2015
Anayasa Mahkemesi 10.09.2014 Ta-
rihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ve bazı 
Kanun Hükmünde Kararlarda Deği-
şiklik Yapılması İle Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanunun çeşitli Hükümlerinin, yürüt-
mesinin durdurulması ve iptaline dair 
iptal kararı 01.01.2015 Tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

05.01.2015 
Sorumlu sendikacılık anlayışımız ge-
reği, devletin resmi ajansı olan Ana-
dolu Ajansı’nın 2 Ocak 2015 tarihinde 
yaptığı haberlerde yer alan rakamlara 
dayanarak yaptığımız hesaplarla ma-
aşların eksik ödenme ihtimaline dik-
kat çekerek, uyarı görevimizi yerine 
getirdik. 

08.01.2015
Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla, 
30 yılın üzerindeki hizmetleri için de 
ikramiye almaya hak kazanan emek-
lilerin ardından, kanunun Resmi Ga-
zetede yayınlandığı 7 Ocak 2015 ta-
rihinden önce emekli olanlara da aynı 
hakkın tanınması için MHP Milletvekili 
Mustafa Kalaycı kanun teklifi verdi. 

13.01.2015
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Bengü 
Türk TV Söz Hakkı Programı canlı ya-
yınında Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yapmış oldu-
ğu 2015 Ocak ayına ait asgari geçim 
endeksi sonuçları nı değerlendirdi. 
Hükümetin işçi-memur ayrımının kal-
dırılması yolundaki gizli gündemini 
kamuoyuna duyurmuş, memurların 
bu konuda uyanık olmasını önermiş-
tir. 

Kamuda görev yapan şeflerin yaşa-
dıkları sorunları değerlendiren Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, “Şef ünvanı 
ile görev yapan çalışanlar, Memurlar, 
vatandaşlar ve üst düzey yöneticiler 
arasında bir köprü vazifesi görmek-
tedir. Böylesine önemli bir görevi icra 
eden şeflerimize yapılan haksızlıklar 
bir önce düzeltilmelidir” dedi.  Ko-

yuncu, ülke gündemine ve çalışma 
hayatına dair önemli açıklamalarda 
bulundu.

  15.01.2015
Türkiye Kamu-Sen, Türk Yerel Hiz-
met-Sen ve diğer Sendikalarımızla 
birlikte Memuru ve Emekliyi Toplu 
Sözleşme masasında satanları, pa-
zarlayanları, hakkımızı gasp edenleri,  
730 günümüzü hiçe sayıp çalanları 
Ankara’da TBMM Dikmen Kapısında 
ve tüm illerimizde bordrolarımızı ya-
karak protesto ettik. Bordro yakma 
eylemimiz basında geniş yer buldu.

16.01.2015
Türkiye Kamu-Sen, Türk Yerel Hiz-
met-Sen olarak ülke genelinde ger-
çekleştirdiğimiz eylemlerle 2015 
maaş zammını protesto ettik. 
16.01.2015

21.01.2015 
Uluslararası Çalışma Örgütü Türki-
ye Direktörlüğü makamına atanan 
Numan Özcan, yeni görevine başla-
masının hemen ardından  Konfede-
rasyonumuzu ve sendikamızı ziyaret 
ederek, Genel Başkan İsmail Koncuk 
ve Sendikalarımızın genel başkanla-
rıyla görüş alış verişinde bulundu.

22.01.2015
Genel Başkanımız İsmail Koncuk ve 
Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kuru-
lu Üyeleri MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

29.01.2015
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin 
hazırladığı, 2002 – 2014 yılları arasını 
kapsayan ve kamu çalışanlarının ve 
vatandaşların ekonomik durumunu 
gösteren rapor son derece çarpıcı 
gerçekleri gözler önüne serdi.
25.02.2015
Eli kanlı Ermeni güçlerince 26 Şubat 
1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ bölgesinde ki Hocalı ka-
sabasında yaşayan soydaşlarımıza 
karşı yapılan vahşet ve katliamın 23. 
yıldönümü münasebetiyle Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Ko-
yuncu bir açıklama yaptı.

28.02.2015 
Türkiye Kamu-Sen Kadın Kolları Ko-
misyonu tarafından düzenlenen “Ka-
muda Çalışan Kadınlar; Sorun Analizi 
ve Çözüm Önerisi” konulu toplantı 
Ankara’da başladı

03.03.2015 
Genel Başkan İlhan Koyuncu Bengü 
Türk TV Söz Hakkı Programı canlı ya-
yınında gündeme dair önemli açıkla-
malarda bulundu.
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08.03.2015
Türk Yerel Hizmet –Sen Genel Baş-
kanı İlhan Koyuncu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayınladı.

Genel Başkan Koyuncu, mesajın-
da “Hayatın her alanında fedakarlı-
ğı, üretkenliği ve hassasiyeti  temsil 
eden, yetiştirdikleri nesillerle gelece-
ğimizin mimarı olan, bizi biz yapan 
kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gü-
nünü en içten duygu ve düşüncelerle 
kutluyorum” dedi.

Genel Başkan Koyuncu mesajında şu 
ifadelere yer verdi;
  
“Kadınlarımız ailenin ve toplumun 
varlığı ve sağlığı için vazgeçilmezi-
mizdir. En büyük dertlerin üstesinden 
gelen, bizlere en büyük mutluluğu 
yaratan onlardır. İnsanlığa sevgiyi, 
fedakârlığı, emeği ve umudu aşılayan 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü en içten duygularımla kut-
luyorum. Peygamber Efendimizin “ 
Cennet Anaların Ayakları Altındadır” 
sözüne  nail olan  kadınlarımızın top-
lumda hak ettikleri kutsal yeri almala-
rı  için yapılacak her türlü çalışmanın 
kutsallığına yürekten inanıyorum.
 
Günümüzde çalışan kadınların so-
runlarını azaltmaya yönelik doğum 
yapan kadınlara yarım gün çalışma 
hakkı gibi birtakım tedbirler alınsa 
da iş güvencesi, çalışma süreleri, kreş 
imkânları, yasal korumalar ve top-
lumsal bilinç anlamında ideal seviye-
nin oldukça gerisinde kaldığımız da 
inkâr edilemez bir gerçektir.
 

09.03.2015
27-28 Mart 2015 Türk Yerel Hiz-
met-Sen Şube Başkanlar kurulu top-
landı.

17.03.2015
Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve 
Yozgat Teşkilat çalışmaları devam 
ediyor.

19.03.2015 
Aralarında Türkiye Kamu-Sen, Türk 
Yerel Hizmet-Sen, Aydınlar Ocağı ve 
TÜRKAV’ın da bulunduğu 1228 Sivil 
Toplum Kuruluşunun destek verdiği 
“Türk Milletine Çağrımızdır” açıkla-
ması düzenlenen toplantıyla kamuo-
yuna duyuruldu.

01.04.2015
Genel Başkan İlhan Koyuncu Kanal B 
TV “Güncel” programı canlı yayınında 
gündeme dair değerlendirmelerde 
bulundu. 

08.04.2015:
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nı İlhan Koyuncu, Bengü Türk TV’de 
yayınlanan “SÖZ HAKKI” programına 
katılarak ülke gündemi ve çalışma 
hayatına yönelik önemli değerlendir-
melerde bulundu.

30.04.2015
Çalışma hayatının problemlerini bi-
ber gazlarının dumanına kurban 
etmeden gündeme taşımak ve adı-
na yakışır bir kutlama yapmak için 
Adana’da düzenleyeceğimiz 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü mitingimi-
ze sayılı günler kala çalışanlar Türki-
ye’nin dört bir yanından mitingimize 
katılmak için yollara çıktı.

01.05.2015
Biber gazları, Tomalar, sis bombala-
rına inat, 1 Mayıs’ı Çukurova’nın gö-
beği, Toroslar diyarı Adana’da adına 
yakışır bir coşkuyla, bayram tadında 
kutladık. 

12.05.2015
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan 
Yardımcısı Mustafa Kuruca, Yönetim 
Kurulu üyesi Salih Kılıç ve Daire Baş-
kanlarının da aralarında bulunduğu 
yetkililer Sosyal Güvenlik Haftası do-
layısıyla konfederasyonumuzu ziya-
ret etti.

16.05.2015
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Kanal 
B TV Güncel Programında Günde-
me dair önemli tespitlerde bulundu. 
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin 
yaptığı araştırmayı değerlendiren 
KOYUNCU, Türkiye’nin içinde bulun-
duğu borç batağının boyutlarını göz-
ler önüne sererken alınan borçların 
da doğru yerlerde kullanılmadığını 
ortaya koydu.

Genel Başkanı İlhan Koyuncu,  “2015 
yılında memura yüzde 6, kamu işçisi-
ne yüzde 11,3 zam, 50-100 TL iyileştir-
me, 500 lira denge tazminatı.  Memu-
ra bu zammı layık görene, mahkûm 
edene,  susana yazıklar olsun” dedi.

11.06.2015
Türkiye Kamu-Sen bünyesinde kon-
federasyonumuza bağlı olarak, Şehit 
yakınları ve Gazileri Komisyonu oluş-
turuldu.

12.06.2015
Yozgat ve Katamonu şubelerinde 
teşkilat çalişmaları tüm hızıyla devam 
ediyor.

17.06.2015
İftar sofraları bir yılda 147 lira paha-
landı, Ramazan enflasyonu %14,7 
oldu.

17.06.2015
9. Cumhurbaşkanı sayın Süleyman 
Demirel’in vefatı nedeniyle Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Başkanı İhanKo-
yuncu başsağlığı mesajı yayınladı.

22.06.2015
Konfederasyonumuz bünyesinde 
oluşturulan Türkiye Kamu-Sen Şehit 
Yakınları ve Gazileri Komisyonu üye-
leri “Babalar Günü” münasebetiyle 
22.06.2015 tarihinde Şehit Aileleri 
Federasyonu’nu ziyaret etti. Ziyaret-
te Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı 
Hamit Köse, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Şehit Babaları da hazır bulundu.

03.07.2015
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu, memura yapılan yal-
nızca % 1,76 lık enflasyon farkını  de-
ğerlendirdi. 

04.07.2015
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Kon-
cuk ve Türk Yerel Hizmet-Sen Ge-
nel Başkanı İlhan Koyuncu ile diğer 
sendika başkanlarının da katılımıyla 
Doğu Türkistan da yapılan Çin zul-
münü protesto ettik.

06.07.2015 
Çin zulmü, Müslüman Türklerin ya-
şadığı Doğu Türkistan’da artarak de-
vam ediyor. Ramazan ayında bile ardı 
arkası kesilmeden soydaşlarımıza 
yönelik devam eden baskı ve şiddet 
olaylarını protesto etmek için, ülke 
genelinde eylem düzenledik. 

24.07.2015
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesini 
(KİK) oluşturan ve aralarında Türkiye 
Kamu-Sen ile birlikte, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârları Konfederas-
yonu (TESK), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye İşçi Sendi-
kaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), 
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfe-
derasyonu (MEMUR-SEN) ve Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) terör olaylarına karşı ortak 
açıklama yaptı.

25.07.2015
Yaklaşan Toplu Sözleşme görüşme-
leri öncesi  Türkiye Kamu-Sen’in, 
Türk Yerel Hizmet-Sen’in izleyeceği 
yol haritasının belirlendiği  Yüksek 
İstişare Kurulu toplantısı Ankara’d, a 
yapıldı.

Malatya
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26.07.2015
Artan terör olayları ve askerlerimize 
yapılan saldırıları lanetleyen Türk Ye-
rel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan 
Koyuncu, adına çözüm süreci denilen 
ancak tam bir ihanet sürecine dönen 
bu sürecin gereğinin yapılması ve te-
röre gereken darbenin vurulmasını 
istedi.  

27.07.2015
2016-2017 yılı toplu sözleşme görüş-
meleri öncesinde Türkiye Kamu-Sen 
ve Türk Yerel Hizmet-Sen’in talepleri-
nin yer aldığı çalışmayı Devlet Perso-
nel Başkanı Mehmet Ali Kumbuzuoğ-
lu’na teslim ettik.

03.08.2015
2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dö-
nem Toplu Sözleşme Görüşmeleri 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nda başladı.Toplu Sözleşme 
Görüşmelerinin açılış toplantısında 
konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel 
Başkanı İsmail Koncuk ise, Toplu söz-
leşme masasının umut bağlanan bir 
masa olduğunu ancak, ne yazık ki so-
runlara ve problemlere kalıcı çözüm-
ler bulunamadığını kaydetti. 

10.08.2015
Aralarında Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Yerel Hizmet-Sen’in de bulunduğu ve 
70 Sivil Toplum Kuruluşunun oluştur-
duğu Türk Dayanışma Konseyi son 
günlerde yaşanan terör olaylarına 
ilişkin basın açıklaması yaptı.

11.08.2015
Türk Yerel Hizmet-Sen  İstanbul   Şu-
besine bağlı Tekirdağ, Kırklareli, Edir-
ne illerinde teşkilat çalışmaları devam 
ediyor.

14.08.2015
Çankırı Şube Yönetimi Genel Merkke-
zimizin ziyaret etti.

18.08 2015
Genel Başkan İlhan Koyuncu Bengü 
Türk Söz Hakkı Programında toplu 
sözleşme sürecini,  memura yapılan 
yalnızca % 1,76 lık enflasyon farkını  
ve sendikamızın taleplerini değerlen-
dirdi.

19.08.2015
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merke-
zi’nin yaptığı araştırma, ekonomideki 
olumsuzlukların memur maaşlarını 
doğrudan etkilediğini ortaya koydu. 
2015 Yılı içerisinde yaşanan ekono-
mik dalgalanmalar sebebiyle memur 
maaşları altın karşısında  %9,3 dolar 
karşısında ise %13 eridi.

22.08.2015
3 Ağustos 2015 günü başlayan 3. 
Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 
Kamu işveren Heyeti ve Yetkili konfe-
derasyon arasında atılan imza ile so-
nuçlandı.  Basın mensuplarına toplan-
tı salonunun girişinde açıklamalarda 
bulunan Genel Başkan İsmail Koncuk, 
“Bakan Faruk Çelik kendisine verilen 
rolü hakkıyla yerine getirmiştir. Kendi 

elleriyle yaptığını kendi elleriyle yık-
mış ve Bakanlığına son derece kötü 
bir final yapmıştır. Bu toplu sözleşme 
tam bir fiyaskodur” dedi.

04.09.2015
Erzurum, Erzincan, Elazığ, Samsun, 
Tokat,  Malatya, Kastamonu, Konya 
teşkilat ve eğitim çalışmaları tüm hı-
zıyla devam ediyor.

09.09.2015
Türkiye’yi sokaklara döken şehit ha-
berlerine tepkiler çığ gibi büyürken 
dün Cebeci’de vatandaşlara Türk 
bayrağı dağıtan Türkiye Kamu-Sen, 
Türk Yerel Hizmet-Sen bugünde Kı-
zılay meydanında Ankaralılarla bu-
luştu.

12.09.2015
Günlerdir düzenlediği çeşitli eylem-
lerle artan terör olaylarını protesto 
eden Türkiye Kamu-Sen ve Türk Ye-
rel Hizmet-Sen  ailesi,  bir taraftan da 
şehitlerimizin acısını ve yasını yüre-
ğinde hissetmeye devam ediyor.Son 
olarak Ankara Kızılay meydanında, 
“Teröre lanet” mitingi düzenleyen 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hiz-
met-Sen Genel Merkezi, dost düşman 
herkese bu milletin birlik ve beraber-
liğini kimsenin bozamayacağını, Türk 
milletinin teröre teslim olmayacağını 
hep bir ağızdan haykırdı.

14.09.2015
Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in de 
bulunduğu Türkiye -AB Karma İs-
tişare Komitesi üyesi Sivil Toplum 
Örgütleri ve diğer bazı STK’ların da 
katılımıyla, 17 Eylül 2015 Perşembe 
günü saat 16:30’da, Ankara Sıhhiye 
meydanından başlayacak ve  1. Meclis 
önüne kadar sürecek olan “TERÖRE 
HAYIR, KARDEŞLİĞE EVET” mitingi 
için TOBB Genel Merkezinde basın 
toplantısı düzenlendi.

17.09.2015 
Aralarında konfederasyonumuz Tür-
kiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 14 
Sivil Toplum Kuruluşunun öncülük 
ettiği ve 200’ü aşkın STK’nın destek 
verdiği “TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİ-
ĞE EVET” yürüyüşü başkent Anka-
ra’da gerçekleştirildi.

18.09.2015 
Yüz Binler Hep Bir Ağızdan
Aralarında konfederasyonumuz Tür-
kiye Kamu-Sen’in de bulunduğu 14 
Sivil Toplum Kuruluşunun öncülük 
ettiği ve 200’ü aşkın STK’nın destek 
verdiği “TERÖRE HAYIR, KARDEŞLİ-
ĞE EVET” yürüyüşü başkent Anka-
ra’da gerçekleştirildi.
Son dönemde yaşanan terör olayla-
rını protesto etmek amacıyla Ankara 
Sıhhiye meydanında toplanan yüz-
binler, ellerindeki Türk bayraklarıyla 
adeta teröre meydan okurken, yü-
rüyüş boyunca kardeşlik ve sağduyu 
mesajları verildi.
Ankara’da görev yapan konfederas-
yonumuza bağlı kamu çalışanları da 
öğleden sonra iş bırakarak yürüyüşe 
destek vermek için alanda toplandı.
Sıhhiye meydanından başlayan yü-
rüyüş Ulus’ta bulunan 1. Meclis önün-
de sonlanırken, yüz binler hep bir 
ağızdan “Ne Mutlu, Türküm Diyene, 
Şehitler ölmez vatan bölünmez” slo-
ganlarıyla ve çaldıkları düdüklerle 
Ankara’yı inletti.
Yüzbinler şehitlerine ve kardeşlikleri-
ne sahip çıktıklarını bir kez daha ilan 
ederken, bin yıllık kardeşliğimizin de 
hiçbir güç tarafından bozulamaya-
cağını dosta düşmana bir kez daha 
haykırdı.
Yürüyüş güzergahı boyunca işyerleri 
ve evlerinin balkonlarından Türk bay-
raklarını sallayan vatandaşlarımız bü-
yük yürüyüşe destek verdi.

Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin 
atıldığı kurucu Meclis’e akın eden 
yüzbinler, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şe-
hitlerimizin aziz ruhları için saygı du-
ruşunda bulunurken, ardından İstik-
lal Marşı büyük bir coşku ile hep bir 
ağızdan seslendirildi.
“Teröre hayır, kardeşliğe evet” diyen 
yüzbinler, tarihi kurucu Meclis binası 
önünde, Cumhuriyetin temel ilkeleri-
ne, birliğe, beraberliğe, kardeşliğimi-
ze ve üniter yapımıza sahip çıkmak 
için ant içtiler. TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun Sivil Toplum Ku-
ruluşları adına yaptığı konuşmanın 
ardından eylem sona erdi

18.09.2015 
Aralarında Türkiye Kamu-Sen’in ve 
Türk yerel Hizmet-Sen’in de bulun-
duğu 200’ü aşkın sivil toplum kuru-
luşu tarafından Ankara’da düzenle-
nen “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” 
yürüyüşü onbinlerin katılımıyla ger-
çekleşti. Vatandaşların da yoğun ilgi 
gösterdiği yürüyüşe ilişkin haberler 
bugünün gazetelerinde ve televiz-
yonlarında geniş yer buldu. 

06.10.2015
Türkmeneli Kültür Merkezince dü-
zenlenen, “TÜRKMENELİ KÜLTÜR 
GÜNLERİ” başkent Ankara’da başla-
dı.6-8 Ekim tarihleri arasında çeşitli 
etkinlik ve seminerlerin düzenlene-
ceği “TÜRKMENELİ KÜLTÜR GÜN-
LERİ”nin açılışına Genel Başkanımız 
İsmail Koncuk, Türk Yerel Hizmet-Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Ge-
nel Merkez Yöneticilerimiz de katıldı. 

07.10.2015
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir-
me Merkezi’nin yapmış olduğu 2015 
Eylül ayına ait asgari geçim endeksi 
sonuçları açıklandı.

13.10.2015
TürkYerel Hizmet-Sen- Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu, Bengü Türk TV’de ya-
yınlanan “Söz Hakkı” programına ko-
nuk oldu. Terörden seçim vaatlerine; 
kamu çalışanlarının sorunlarından, 
ülke ekonomisinin geldiği duruma 
kadar birçok gündem maddesinin 

konuşulduğu programda Genel Baş-
kan Koyuncu önemli açıklamalarda 
bulundu.

16.10.2015
TürkYerel Hizmet-Sen- istişare top-
lantıları hız kesmeden devam ediyor. 
Şubelerin düzenlediği istişare top-
lantısı büyük bir katılım ve coşku ile 
gerçekleştirildi.

19.10.2015 
TürkYerel Hizmet-Sen- istişare top-
lantıları Türkiye’nin dört bir yanında 
coşku ve heyecanla devam ediyor. 
Son olarak efeler diyarı Aydın’da bir 
araya gelen Türk Yerel Hizmet-Sen 
üyelerine hitap eden Genel Başkan İl-
han  Koyuncu, sözlerine şehitlerimizi 
anarak başladı. Türkiye gündemi ve 
çalışma hayatına dair önemli değer-
lendirmelerde de bulunan Genel Baş-
kan Koyuncu, Türkiye’de demokrasi-
ye ait bir çok değerin tahrip edildiğini 
söyledi.

20.10.2015
Sendikamızın, Malatya, Kahramam 
Maraş, Adıyaman, Kayseri illeri teşki-
lat çalışması devam ediyor.

22.10.2015
TürTürkYerel Hizmet-Sen- istişare 
toplantıları hız kesmeden devam edi-
yor. Ülkemizin dört bir yanında teşki-
latımızla bir araya gelen Genel Baş-
kanımız İslhan Koyuncu, son olarak 
Muğla’da üyelerimiz ve kamu çalışan-
ları ile buluştu. Türkiye Kamu-Sen is-
tişare toplantıları çerçevesindeMuğ-
la’da düzenlenen toplantıya katılan, 
Türkiye Kamu-Sen Genel Mali Sekre-
teri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, artan terör 
olayları, yaklaşan 1 Kasım Genel se-
çimleri ve çalışma hayatı konusunda 
değerlendirmelerde bulundu.
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10.11.2015
Türk Yerel Hizmet Sen’in sendikal 
mücadelesi esnasında hakkın rah-
metine kavuşan merkez yöneticileri, 
şube, il ve ilçe organlarında görev 
yapan yönetici ve üyelerimiz için 
Genel Merkezimizde Mevlid-i Şerif 
okutuldu. 

25.11.2015
Ankara 12. İdare Mahkemesi de Ana-
yasa Mahkemesi’nin 30 yılı aşan 
hizmet sürelerine ilişkin emekli ikra-
miyesinin hak sahiplerine ödenmesi 
yolundaki kararından önce emekliye 
ayrılan memurlara da 30 yılı aşan 
hizmet sürelerine ilişkin ikramiye 
verilmesine hükmetti. Genel Başkan 
İlhan Koyuncu  karara ilişkin bir de-
ğerlendirme yaptı.

04.12.2015
Samsun, Kasramonu, Balıkesir, Bur-
sa, Hatay, Adana, Manisa, şube yö-
netimi  ve iş yeri temsilcilerin katılı-
mıyla genişletilmiş istişare taplantısı 
gerçekleştirildi.

10.12.2015 
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk ve Türk Yerel Hizmet 
Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ile  
diğer sendikaların Genel Başkanları 
“Memur emeklilerine de ikramiye 
verilmesi” talebiyle Başbakan Ah-
met Davutoğlu’na dilekçe gönder-
diler.

16.12.2015
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, Genel Mali Sekreteri 
İlhan Koyuncu ve yönetim Kurulu 
Üyelerimiz geçtiğimiz günlerde ya-
pılan Genel Kurulda güven tazele-
yen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. 

28.12.2015
Türk Yerel Hizmet-Sen şube baş-
kanları ve il temsilcileri toplantısı 
Antalya Kemer’de başarıyla gerçek-
leştirildi. 
Genel Başkan İlhan Koyuncu 2015 
yılını BengüTürk TV’de değerlendir-
di:
Genel Başkan İlhan Koyuncu, 2015 
yılını, Türkiye Kamu-Sen Araştır-
ma Geliştirme Merkezi’nin yapmış 
olduğu 2015 Aralık ayına ait asgari 
geçim endeksi sonuçlarına gore de-
ğerlendirdi.
“Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alı-
nan Aralık 2015 fiyatlarına göre ya-
pılan araştırmada çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 2.160,42 TL olarak 
hesaplanırken, Dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi ise 4.366,11 Lira 
olarak belirlendiğini;

Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin as-
gari geçim haddinin bir önceki aya 
göre % 0,15 oranında arttığını göste-
rirken, çalışan tek kişinin açlık sınırı 
da bir önceki aya göre % 0,11 oranın-
da yükseldi ve 1.662,00 Lira olarak 
hesaplandığını;
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yalnız-
ca ortalama gıda ve barınma har-
camaları toplamı ise 2015 yılı Aralık 
ayında 1.704,41 Lira olarak tahmin 
edildidiğini;
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ai-
lenin sağlık kuruluşlarının belirlediği 
gibi sağlıklı bir biçimde beslenebil-
mesi için gerekli harcamanın Aralık 
2015 verilerine göre günlük 34,51 TL 
olduğu belirlenirken,  ailenin aylık 
gıda harcaması toplamı ise 1.035,19 
TL olduğunu;
Aralık 2015 itibarı ile ortalama 
2.407,22 TL ücret alan bir memurun 
ailesi için yaptığı gıda harcaması, 
maaşının %43’ünü oluşturduğunu;
 Türkiye İstatistik Kurumu verilerin-
de 669,22 TL olarak belirlenen kira 
gideri ise Aralık 2015 ortalama ma-
aşının %27,80’ine denk geldi.  Buna 
göre bir memur, ortalama maaşının 
%70,80’ini yalnızca gıda ve barın-
ma harcamalarına ayırmak zorunda 
kaldı. Diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
için ise maaşının %29,20’si kalmıştır. 
Ortalama ücretle geçinen bir me-
mur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, 
haberleşme, giyim gibi diğer zorun-
lu ihtiyaçlarını karşılaması için Ara-
lık 2015 maaşından geriye yalnızca 
702,91 TL kaldığını” açıkladı.
KOYUNCU 2015 yılının da kamu ça-
lışanları açısından çok geçtiğini söy-
ledi. 

2016 Yılı 
Faaliyetlerimiz
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16.01.2016 
Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Top-
lantımızı Gerçekleştirdik.

Türk Yerel Hizmet -Sen Başkanlar 
Kurulu Toplantımızı Antalya’da Ger-
çekleştirdik.

Türkiye Kamu-Sen’in  Antalya’da 
düzenlediği ‘’ TEK ADRES’’ Türkiye 
Kamu-Sen temalı Başkanlar Kurulu 
istişare toplantısı büyük bir heyecan 
ve coşkuyla gerçekleştirildi.
 
16 Ocak 2016 günü de Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Merkez Yönetimi, 
Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri, 
Şube Başkanları ve İl Temsilcilerinin 
katılımı ile Türk Yerel Hizmet-Sen 
“Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İsti-
şare Toplantısı” başladı.

Konuşmalarına  katılımcıları selam-
layarak başlayan Genel Başkanımız 
İlhan KOYUNCU, ülke meseleleri,ça-
lışma hayatı ve hizmet kolumuza dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu.
Siyasallaşmış Belediyeler ve İl Özel 
İdarelerde çalışmanın zorluklarına 
değinerek; keyfiyetin , siyasetin çalı-
şanları ve kurumları çok yıprattığının 
altını çizdi.

Bu kurumlarda yapılan yanlışlarla 
mücadele etmek bizim en asil işimiz-
dir. Ya bu bozuk gidişe dur diyeceğiz, 
yada bu bataklığın içinde bizde bo-
ğulup gideceğiz.
Onun içindirki daha organize çalı-
şacağız,birbirimize daha fazla sahip 
çıkacağız  üyelerimizi ve çalışanları 
daha sık arayıp soracağız ,iyi günle-
rinde de zor günlerinde de yanların-
da olmaya gayret göstereceğiz.İşi-
miz elbette kolay değil ama zorluklar 
içinde bu mücadelemizi zirveye taşı-
yacağız” dedi.

19.01.2016
Genel Başkan İlhan Koyuncu Bengü 
Türk TV Soz Hakkı Programı canlı 
yayınında Gökhan Altuntaş ile 2015 
yılının çalışanlar için nasıl geçtiğinin 
değerlendirmesini yaptı.  Bu yıl bek-
lentiler nasıl olur sorusu hakkında gö-
rüşler ifade etti. 2015 yılının enflasyon 
verileri açıklanınca, Memur-Sen’in 
kamu görevlileri ve emeklilerinin ce-
binden çaldırdığı yüzde 1,8’lik enflas-
yon farkı da tescillenmiş oldu” dedi.

19.01.2016
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel 
Başkan yardımcısı Mustafa Yorulmaz 
ile birlikte Çankırı ve Zonguldak illeri-
ni ziyaret etti.

13.01.2016: Türkiye Kamu-Sen’in An-
talya’da düzenlediği “TEK ADRES” 
temalı  “TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞ-
KANLAR KURULU İSTİŞARE TOP-
LANTISI” büyük bir coşku ve heye-
canla gerçekleştirildi.

18.01.2016:
Türk Dayanışma Konseyini oluşturan 
71 sivil toplum örgütünün teröre karşı 
yayınlamış olduğu bildiriye Türkiye 
Kamu-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen ve 
bağlı Sendikalar destek verdi.

25.01.2016 
ZONGULDAK VALİSİ VE İL 
ÖZEL İDARE GENEL 
SEKRETERİNİ MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
genel başkan yardımcımız ali rıza 
kayar, çankırı şube başkanımız erol 
selci, şube başkan yardımcımız hay-
dar açikgöz ve il temsilcimiz hasan 
çöğendez  zonguldak valisi sayın ali 

kaban’ı makamında ziyaret ettiler.

Sendikamızın genel başkan’ı ilhan 
koyuncu  sayın kaban’a öncelikle ül-
kemizin içinde bulunduğu durmlar-
dan bahsederek bu konularda türkiye 
kamu-sen ve türk yerel hizmet sen-
dika’sının  hassasiyetini dile getirdi, il 
özel idare personeli adına imzalamış 
olduğumuz sözleşme için kendilerine 
teşekkür ederek günün anısına türki-
ye kamu-sen ‘in sesi radyo’sunu he-
diye etti.

Sayın Vali Ali KABAN yasaların ken-
dilerine verdiği yetki ile çalışanların 
bütçesine katkıda bulunmak, çalışma 
şevkini,  performansını arttırmak ve 
daha iyi hizmet vermelerini sağlamak  
bizleride  mutlu eder,  ziyaretten ve 
hediyeden dolayı teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim dedi.

30.01.2016
Konya Şube İstişare Toplantısını Ger-
çekleştirdik

Konya  Şube Başkanımız Ahmet 
SAY’ın organizesiyle  Konya Makine 
Mühendisleri Odasında   Sendikamı-
zın Genel Başkanı İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ, Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT, 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz, Temsilcilerimiz ve üyelerimi-
zin katılımı ile gerçekleştirdik.

30.01.2016:
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerinden yola çıkarak yaptığı 
araştırmada, memur ailesinin aylık 
harcamalarının son bir yıl içinde, ge-
lirlerinden 86,1 TL daha fazla arttığı 
ortaya çıktı. 

31.01.2016 
Isparta-Burdur Şube İstişare Toplan-
tısını Gerçekleştirdik.

03.02.2016 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Tefenni 
Belediyesi İle Sosyal Denge Tazmina-
tı Sözleşmesi İmzaladı.
Isparta - Burdur Şube Başkan Yar-
dımcımız Ziya ERSOY’un Tefenni 
Belediyesi Barutlu Su Tesisilerinde 
düzenlediği toplantıda,Sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU ve-
Tefenni Belediye Başkanı  Ümit ALA-
GÖZ sözleşmeye imza attılar.  
İmza töreninde Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Ali Rıza KAYAR, Ömer 
İLBEĞİ, Mustafa YORULMAZ, Meh-
met Ali KALAFAT,  Belediye Mec-
lis Üyeleri, Şube Başkanımız Suat 
TANYERİ, Şube Başkan Yardımcı-
larımız  Vedat KAYA, Ziya ERSOY, 
Rafet ÇANKAYA, Bekir ONURLU, Ali 
BALCI,Türk Büro- Sen Şube Yönetim 
Kururlu Üyesi ve Burdur İl Temsilcisi 
Musa DÜNDAR ve Üyelerimiz hazır 
bulundu.
Şube Başkanımız Suat TANYERİ, 
yaptığı konuşmada Belediye Başkanı 
ve Meclis üyelerine teşekkür ederek 
sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
 Akabinde kürsüye gelen Belediye 
Başkanı Sayın ALAGÖZ, Ülkemizin 
güzide sivil toplum kuruluşu olan 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hiz-
met-Sen ile sözleşme imzalamak 
bize onur  vermiştir.Yasanın bize ver-
diği yetki ile çalışan personelimize 
imkanlarımız  oranında bütçelerine 
katkıda bulunmak, çalışma şevkini, 
performansını arttırmak ve halkımıza 
daha iyi hizmet vermelerini sağlamak 
bizleri ayrıca mutlu etmiştir.Sözleşme 
yapılmasına yetki ve  destek veren 
tüm Meclis üyelerimizede teşekkür 
eder, hayırlı uğurlu olamasını dilerim 
dedi.

Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 

KOYUNCU’da, Ülkemizin içinde bu-
lunduğu durumdan bahsederek, ön-
celikle tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralı olanlarada şifa dilerim, 
‘’ Kamu adına görev yapan güvenlik 
güçlerine ve tüm çalışanlara Allah 
kolaylık versin dedi’’. Sendikamıza ve 
çalışanlara vermiş olduğu değerden 
dolayı Belediye Başkanı Sayın ALA-
GÖZ’ e, Belediye Meclis Üyelerine 
teşekkür ederek sözleşmenin hayırlı 
,uğurlu olamasını diledi.

06.02.2016
 Kırıkkale - Kırşehir Şube İstişare Top-
lantısını Gerçekleştirdik.

Kirikkale-Kirşehir  Şube  Başkanimiz 
Eyüp Aygör’ün Organizesi Ile Kirikka-
le’de Sendikamizin  Genel Başkan Ya-
rimcilari Ali Riza Kayar, Ömer Ilbeği , 
Mustafa Yorulmaz, Mehmet Ali Kala-
fat, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu 
Üyelerimiz, Temsilcilerimiz Ve Üye-
lerimizin  Katilimi Ile  Gerçekleştirdik.
Günün Anisina Şube Başkanimiz 
Eyüp Aygör  Genel Merkezimize Pla-
ket Taktim Etti.Toplantimiza Katila-
rak Onurlandiran Türkiye Kamu-Sen 
Il Temsilcimiz Ve Türk Eğitim-Sen  
Şube Başkani A.Yücel Karabacak’a  
Teşekkür Ederiz



34 35
TÜRK YEREL HİZMET-SEN 2018 Faaliyet Raporu

07.02.2016 
Yozgat Şube İstişare Toplantısını Ger-
çekleştirdik

Yozgat Şube  Başkanımız Uğur SAĞ-
LAMER’in organizesi ile Yozgat’ta 
Sendikamızın  Genel Başkan Yarım-
cıları Ali Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , 
Mustafa YORULMAZ,  Şube yönetim 
kurulu üyelerimiz, Denetleme Kurulu, 
Disiplin Kurulu Üyelerimiz, temsilcile-
rimiz ve üyelerimizin  katılımı ile  ger-
çekleştirdik.

Günün anısına Şube Başkanımız 
Uğur SAĞLAMER Genel Merkezimi-
ze Yozgat’ın simgesi olan saat kulesi 
tablosu taktim etti. Toplantımıza ka-
tılarak onurlandıran  Türk Eğitim-Sen  
Şube Başkanı Seyfi BAYRAK’a, Türk 
Büro-Sen Şube Başkanı Hacı Turan 
BAŞKAL’a, Türk Tarım Orman-Sen 
Şube Başkanı Kasım TUYGUN’a, Türk 
Haber-Sen Şube Başkanı Efendi ÇA-
LIŞKAN’a   teşekkür ederiz. 

8.02.2016:
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir-
me Merkezi’nin yapmış olduğu 2016 
Ocak ayına ait asgari geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan alınan Ocak 2016 fiyat-
larına göre yapılan araştırmada çalı-
şan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.231,13 
TL olarak hesaplanırken, Dört kişilik 
bir ailenin asgari geçim haddi ise 
4.546,26 Lira olarak belirlendi.

17.02.2016:
Devlet Personel Başkanı  Mehmet Ali 
KUMBUZOĞLU Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk ve Yö-
netim Kurulumuzu ziyaret etti.

20.02.2016 
Denizli-Muğla ve İzmir-Aydın Şube 
İstişare Toplantısını Gerçekleştirdik.
Denizli-Muğla Şube Başkanımız Er-
gün KIRLI, İzmir-Aydın Şube Başka-
nımız Fikret BOZKURT’UN organize-
siyle  Kuşadası’ nda  Sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU Genel 
Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza KA-
YAR, Ömer İLBEĞİ, Mustafa YORUL-
MAZ, Mehmet Ali KALAFAT, Şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, Denet-
leme ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz, 
temsilcilerimiz ve üyelerimizin katılı-
mı ile gerçekleştirdik.

20.02.2016:
 17 Şubat 2016 Çarşamba günü  An-
kara’da meydana gelen terör saldırısı 
nedeniyle aralarında konfederasyo-
numuzun da bulunduğu Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi üyesi STK’lar 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hu-
lusi Akar’a taziye ziyaretinde bulun-
du.

27.02.2016:
Türkiye Kamu-Sen ve Başkent Ay-
dınlar Ocağı işbirliği ile düzenlenen 
“ETNİK TUZAK VE PKK TERÖRÜ 
KISKACINDA TÜRKİYE” paneli Genel 
Merkez binamızın konferans salonun-
da gerçekleştirildi.

1.03.2016: 
Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Baş-
kanı Dr. Tenzile Rüstemhanlı’nın ko-
nuşmacı olarak katıldığı “24. Yılında 
Hocalı Soykırımı” konferansı Türkiye 
Kamu-Sen Genel Merkezi toplantı sa-
lonunda gerçekleştirildi.

07.03.2016
Genel Başkan İlhan Koyuncu, manisa 
büyükşehir belediyesi ile sosyal den-
ge tazminati sözleşmesi imzaladi.

Sözleşmeyi Manisa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Sayın Cengiz ERGÜN 
ile Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU  Başkanlık makamında 
imzalandı.

İmza töreninde  Genel Başkan Yar-
dımcılarımız Mustafa YORULMAZ, 
Mehmet Ali KALAFAT,  Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Fuat UZUN, İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Muzaffer ŞAŞMAZ, Türkiye 
Kamu-Sen Manisa  İl Temsilcimiz Türk 
Büro-Sen Şube Başkanı Bekir DAĞIS-
TAN, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı 
Mustafa ATALAY, Türk Haber-Sen 
Şube Başkanı Erkan TULUKÇUOĞLU, 
Türkav Başkanı Osman KUTLUTAŞ, 
Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi 
Selma SEYMEN, Manisa Şube Yöne-
tim Kururlu Üyelerimiz ve Manisa Bü-
yükşehir Temsilcimiz İtfaiye Müdürü 
Mehmet KALELİ hazır bulundu.

Başkan ERGÜN, “İmkanlarımız ora-
nında personelin bütçesine katkıda 
bulunmak, çalışma şevkini, perfor-
mansını arttırmak ve vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 

Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU ise Başkan ERGÜN’e ça-
lışanlara vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ederek, sözleşmenin 
hayırlı olmasını diledi. 

7.03.2016
 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Türk Yerel Hizmet- Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Ankara 
Şube başkanı Metin Yılmaz ile birlik-
te Güneydoğu’da süren operasyonlar 
çerçevesinde yaralanan ve Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 
(GATA) tedavi gören gazilerimize 
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

07.03.2016 
Genel Başkan Ilhan Koyuncu Kirikka-
le Valisi Ve Il Özel Idare Genel Sekre-
terini Ziyaret Etti. 

Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Mustafa YORULMAZ, 
Mehmet Ali KALAFAT, Kırıkkale Şube 
Başkanımız Eyüp AYGÖR, Şube Baş-
kan Yardımcılarımız Necmettin UĞU-
RER ve Vedat BAŞER  Kırıkkale Valisi 
Sayın Ali KOLAT’ı makamında ziyaret 
ettiler.

Sendikamızın Genel Başkan’ı İlhan 
KOYUNCU  sayın KOLAT’a öncelikle 
ülkemizin içinde bulunduğu durm-
lardan bahsederek bu konularda 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hiz-
met Sendika’sının  hassasiyetini dile 
getirdi, İl Özel İdare personeli adına 
imzalamış olduğumuz sözleşme için 
kendilerine teşekkür ederek, Ayrıca 
yeni hizmete giren Hükümet bina-
sının hayırlı olamasını diledi. Günün 
anısına Sayın Vali Ali KOLAT’a bir pla-
ket taktim etti.
 Sayın Vali Ali KOLAT  yasaların ken-
dilerine verdiği yetki ile çalışanların 
bütçesine katkıda bulunmak, çalışma 
şevkini,  performansını arttırmak ve 
daha iyi hizmet vermelerini sağlamak  
bizleride  mutlu eder,  ziyaretten ve 

hediyeden dolayı teşekkür eder, ça-
lışmalarınızda başarılar dilerim dedi.

10.03.2016 
 Türkiye Kamu-Sen Kadın Komisyonu 
Başkanlığı ve konfederasyonumuza 
bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen’in ön-
cülüğünde organize edilen “UMRE” 
programı çerçevesinde ilk kafile bu 
sabah saatlerinde Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezi önünden dualarla kut-
sal topraklara uğurlandı.

12.03.2016 
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir-
me Merkezi’nin yapmış olduğu 2016 
Şubat ayına ait asgari geçim endeksi 
sonuçları açıklandı. Yılın ilk iki ayında 
4 kişilik ailenin asgari geçim seviyesi-
nin %5,57 arttığı görüldü.

05.03.2016 
Tokat- Amasya Şube İstişare Toplan-
tısını Gerçekleştirdik.
Tokat Şube  Başkanımız H. Osman 
ÜRER’in organizesi ile Tokat’ta Sen-
dikamızın istişare toplantısı, Genel 
Başkanı İlhan KOYUNCU beraberinde 
Genel Başkan Yarımcıları Ali Rıza KA-
YAR,  Mustafa YORULMAZ, Mehmet 
Ali KALAFAT, Şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, Denetleme Kurulu, Disip-
lin Kurulu Üyelerimiz,temsilcilerimiz-
veüyelerimizin katılımıyla gerçekleş-
tirdik.

Toplantımıza katılarak onurlandıran  
Türk Büro-Sen Şube Başkanı Yusuf 
YILDIZ’a, Türk Tarım Orman-Sen 
Şube Başkanı Selim SARI’ya, Türk 
Haber-Sen Eski Şube Başkanı Seyfi 
TÜRKSOLMAZ’a   teşekkür ederiz. 

26.06.2016
Türkiye Kamu-Sen  ve Türk Ocakları 
işbirliği ile düzenlenen, “Anayasa Ye-
nileme Sürecinde Türkiye ve Tehdit-
ler” konulu panel Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezi konferans salonunda 
gerçekleştirildi.

26.03.2016
Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube İsti-
şare Toplantısını Gerçekleştirdik.

Başkanı Başkan İlhan KOYUNCU’nun 
katıldığı, Eskişehir Şube  Başkanımız 
Hasan Hüseyin UYGUN’un organize 
ettiği Eskişehir şube istişare toplantı-
sı, Genel Başkan Yarımcıları Ömer İL-
BEĞİ,  Mustafa YORULMAZ, Mehmet 
Ali KALAFAT, Şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, Denetleme Kurulu, Disip-
lin Kurulu Üyelerimiz, temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin  katılımı ile  gerçek-
leştirdik.
Toplantımıza katılarak onurlandıran 
Türk Eğitim-Sen 2 Nolu Şube Başka-
nı Gürol YER’e,  Türk Büro-Sen Şube 
Başkanı Zafer GÜNEY’e, Türk Diyanet 
Vakıf-Sen Şube Başkanı Ergün ÇAKI-
CIER’e  teşekkür ederiz. 
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29.03.2016
Genel Başkan İlhan Kouyuncu Ben-
gü Türk TV Söz Hakkı Programında 
Gökhan Altunkaş ile gündeme dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir-
me Merkezi’nin yapmış olduğu 2016 
Şubat ayına ait asgari geçim endeksi 
sonuçlarına da değinen Koyuncu yı-
lın ilk iki ayında 4 kişilik ailenin asgari 
geçim seviyesinin %5,57 arttığını ifa-
de etti.

31.03.2016 
ÇORUM SUNGURLU 
BELEDİYE BAŞKANINI 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU 
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
KAYAR, Yozgat Şube Başkanımız 
Uğur SAĞLAMER , İş Yeri Temsilcimiz 
Kazım KOCAMOĞLU ile birlikte Sun-
gurlu Belediye Başkanı Sayın Abdul-
kadir ŞAHİNER’i makamında ziyaret 
ettik. 

Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU yaptığı konuşmada ülke-
mizin içinde bulunduğu zor şartlara 
vurgu yaptı, Belediye çalışanlarının 
mali , sosyal haklarını iyileştirmek 
ve performanslarını arttırmak  sos-

yal denge sözleşmesini yapmak için  
meclis toplantısında yetki alınması 
gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı sayın ŞAHİNER 
üzerimize düşeni yerine getireceğiz 
dedi, ve ziyaretten dolayı memnuni-
yet duyduklarını belirterek teşekkür 
etti. 

Belediye başkan yardımcısı ve Bele-
diye çalışanı üyelerimizi ziyaret ede-
rek sendikal çalışmalarımız hakkında 
bilgi vererek çalışanların sorunları 
hakkında fikir alış verişinde bulunduk 
Belediye çalışanı üyelerimiz bu ziya-
retten memnun olduklarını belirterek 
çalışmalarımızda başarı dilediler.

31.03.2016
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezinin 
yaptığı araştırmaya göre Gelir vergisi 
oranlarını belirleyen kazanç dilimleri-
nin yıllar içinde neredeyse hiç artma-
ması nedeniyle çalışanlar, daha yılın 
ilk aylarında bir üst kazanç dilimine 
geçiyor ve ödedikleri gelir vergisi 
oranı %15’ten %20’ye çıkıyor. Öyle ki, 
%15 oranında gelir vergisi kesilen brüt 
kazanç dilimi üst sınırı 2009 yılında 
8,7 bin lira iken 2015 yılında bu rakam 
12 bin lira, 2016’da ise 12 bin 600 lira 
oldu.

02.04.2016
Antalya Şube İstişare Toplantısını 
Gerçekleştirdik.

Başkanı Başkan İlhan KOYUNCU’nun 
katılımlarıyla, Antalya Şube  Başka-
nımız Ali BALA’nın organizesi ile An-
talya Manavgat’ta başlatılan istişare 
toplantısı, Genel Başkan Yarımcıla-
rımız Ali Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ 
, Mustafa YORULMAZ, Mehmet Ali 
KALAFAT Şube yönetim kurulu üye-

lerimiz, Denetleme Kurulu, Disiplin 
Kurulu Üyelerimiz, temsilcilerimiz ve 
üyelerimizin  katılımı ile  gerçekleştir-
dik.

9.04.2016
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştir-
me Merkezi’nin yapmış olduğu 2016 
Mart ayına ait asgari geçim endeksi 
sonuçları açıklanmıştır.
 
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 
Mart 2016 fiyatlarına göre yapılan 
araştırmada çalışan tek kişinin yok-
sulluk sınırı 2.253,03 TL olarak hesap-
lanmıştır. Dört kişilik bir ailenin asgari 
geçim haddi ise 4.588,95 Lira olarak 
belirlenmiştir.

10.04.2016 
İstanbul Şube İstişare Toplantısını 
Gerçekleştirdik.

Başkanı Başkan İlhan KOYUNCU’nun 
katılımlarıyla, İstanbul Şube  Başka-
nımız Cumali KAYA’nın organizesi 
ile İstanbul’da yapıla istişare toplan-
tısı Genel Başkan Yarımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz, temsilcilerimiz ve üyelerimi-
zin  katılımı ile  gerçekleştirdik.
Toplantımıza katılarak onurlandıran 
Türk Kültür Sanat-Sen Şube Başka-
nı Ayhan ZEREN’e, Türk Emekli-Sen 
Başakanı Aziz YÜKSEL’e teşekkür 
ederiz. 

12.04.2016
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Muğla 
Bodrum Belediyesi İle Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.
Sözleşme Sendikamızın Genel Baş-
kanı Sayın İlhan KOYUNCU ve Bod-
rum Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
KOCADON arasında imzalandı.

İmza töreninde denizli muğla şube 
başkanımız Ergün Kırlı, şube baş-
kan yardımcımız Süleyman Satilmiş, 
muğla il temsilcimiz yaşar yildiz ve 
daha önce sendikamızın temsilciliği-
ni yapmış ummuhan yurt ile mehmet 
gül hazır bulundu.
 Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nı İlhan KOYUNCU, imza töreni önce-
si yaptığı açıklamada; “Başkanımızın 
süresi içinde bu sözleşmeyi Bod-
rum’da 2010 yılında ilk defa başlattık. 
Başkanım, ilk encümen toplantısında 
bizleri kabul etti ve orada ‘mali hiz-
metler müdürümüz incelesin, bak-
sın. Memurlarımız çalışanlarımız için 
gereğini yaparız’ dedi. Ve geldiğimiz 
noktada -ki biz bunu hep söylüyoruz 
hem sendika hem çalışanlar adına 
Sayın Belediye Başkanım size koca-
man bir teşekkür etmek istiyorum. 
Çünkü şu anda, Muğla’da ve ilçeleri-
mizde en yüksek sosyal denge taz-
minatını veren Bodrum’da sizsiniz 
sevgili Başkanım. Bu sözleşmemizi 
de Türkiye geneline yayacağım. Bod-
rum Belediyesi’ndeki yaptığımız ör-
nek bir sözleşmedir ve herkese örnek 
olsun diyoruz.” sözleşme üyelerimize 
ve çalışanlara hayırlı olsun dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet 
KOCADON ise sözleşmenin çalışan 
memur personele hayırlı olması-
nı dileyerek, “Bodrum’da kapanan 
10 tane belediyeden 1 tane memur 
arkadaşımı havuza koymadım, ken-

di isteyenlerin dışında ki bu da çok 
önemli. Birçok belediye biliyorsunuz 
havuza koydu, başka yere koydu ama 
biz kendi isteklerinin dışında hiçbiri-
ni koymadık. Belediyedeki hizmetleri 
yapan bu arkadaşlarımız, gece gün-
düz çalışıyorlar. Ben hep şunu söylü-
yorum: Bodrum farklı bir bölge, diğer 
bölgeler gibi değil. Çünkü bizde de-
ğişken bir nüfus var. Nüfusumuz bir 
anda artıyor yani bir anda milyonları 
buluyoruz, özellikle uzun süren bay-
ram tatilleriyle. Peki, bu çalışmaların 
hepsini kim yapıyor? Bu arkadaşlar 
yapıyor, gece gündüz çalışarak ya-
pıyorlar. Yani nüfus bir milyon 6 yüz 
bine çıktığında, devlet bana ‘senin 
50 tane memurun var, al 200 tane’ 
demiyor ama bu sefer bu arkadaşlar 
farklı bir şekilde performans sergili-
yorlar, dolayısıyla da bu açığı kapat-
maya çalışıyorlar. Sonuçta bir emektir 
bu, bir çalışmadır bu, bir özveridir bu. 
Ben de hep bunu söylüyorum: benim 
personelim rahat olacak ki, huzurlu 
olacak ki kendisini işine adapte ede-
bilsin. Onun için de, arkadaşlar hazır-
layıp geliyorlar. Biz de maliyet kısım-
larını arkadaşlarla konuşuyoruz. Biz 
bunları ödeyebilir miyiz, sıkıntı yaşar 
mıyız, diye. Tamam, başkanım, biz 
hallederiz bunu diyorlar. Ben de di-
yorum ki; siz bunu hak ediyorsunuz, 
helal olsun diyorum. Böylece imzayı 
da sizinle beraber atıyoruz.” dedi. 

22.04.2016
 Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin 
yayınlamış olduğu ekonomik veriler 
memur maaşının yıllar içerisinde na-
sıl eridiğini bir kez daha gözler önüne 
serdi. Yayınlanan ekonomik veriler, 
kamu çalışanlarının maaşlarının son 
13 yılda, çeyrek altın karşısında tutu-
namadığını ortaya çıkardı.

22.04.2016 
Elazığ Şube İstişare Toplantısını Ger-
çekleştirdik. Elazığ Şube  Başkanımız 

Mehmet Akif ALADAĞ’ın organi-
zesi ile Rize İkizdere’de Sendikamı-
zın  Genel Başkan Yarımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz, İl , İlçe, İşyeri temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin  katılımı ile  gerçek-
leştirdik.

22.04.2016
Erzurum Şube İstişare Toplantısını 
Gerçekleştirdik. Erzurum Şube  Baş-
kanımız Nevzat KUKARA’ın organi-
zesi ile Rize İkizdere’de Sendikamı-
zın  Genel Başkan Yarımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz, İl , İlçe, İşyeri temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin  katılımı ile  gerçek-
leştirdik.

23.04.2016 
Erzincan Şube İstişare Toplantısını 
Gerçekleştirdik. Erzincan Şube  Baş-
kanımız Savaş AĞSU’nun organi-
zesi ile Rize İkizdere’de Sendikamı-
zın  Genel Başkan Yarımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz, İl , İlçe, İşyeri temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin  katılımı ile  gerçek-
leştirdik.
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30.04.2016 
Çankırı Şube İstişare Toplantısını Ger-
çekleştirdik.

Başkanı Başkan İlhan KOYUNCU’nun 
katıldığı  Çankırı Şube  Başkanımız 
Erol SELCİ’in organize ettiği, istişare 
toplantısı Genel Başkan Yarımcıları 
Ali Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mus-
tafa YORULMAZ, Mehmet Ali KALA-
FAT Şube yönetim kurulu üyelerimiz, 
Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu 
Üyelerimiz, İl, İlçe, İşyeri temsilcileri-
miz ve üyelerimizin  katılımı ile  ger-
çekleştirildi.

Toplantımıza katılarak onurlandı-
ran  Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk 
Eğitim-Sen  Şube Başkanı Nuh YAL-
ÇIN’a, Şube Başkan Yardımcısı İsmail 
AYHAN’a, Kamu-Sen Kadın Komis-
yonu Başkanı Betül ŞEN AYHAN’a 
teşekkür ederiz.

01.05.2016
Türkiye Kamu-Sen olarak, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nde, şehit-
lerimizi ve teröre kurban verdiğimiz 
vatandaşlarımızı, Kızılay meydanın-
da, 34 vatandaşımızın haince katle-
dildiği otobüs durağında dualar ve 
karanfillerle andık.

01.05.2016 
Afyonkarahisar Şube İstişare Toplan-
tısını Gerçekleştirdik.

Başkanı Başkan İlhan KOYUNCU’nun 
katıldığı ve Afyonkarahisar Şube  
Başkanımız Mehmet DEMR’in orga-
nizesi ile Afyonkarahisar’da yapılan 
istişare toplantısı, Genel Başkan Ya-
rımcıları Ali Rıza KAYAR, Ömer İLBE-
Ğİ , Mustafa YORULMAZ, Mehmet Ali 
KALAFAT, Şube yönetim kurulu üye-
lerimiz, Denetleme Kurulu, Disiplin 
Kurulu Üyelerimiz, İl, İlçe, İşyeri tem-
silcilerimiz ve üyelerimizin  katılımı ile  
gerçekleştirdik.
Toplantımıza katılarak onurlandıran 
Sendikamızın Isparta Şube Başka-
nı Suat TANYERİ’ye, Türk Büro-Sen  
Şube Başkanı Yılmaz GÜNGÖR’e, 
Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Adem 
ARDUŞ’a, Türk İmar-Sen İl Temsilci-
si AdemDÜLGER’e, Türk Kültür Sa-
nat-Sen İl Temsilcisi Hasip SARIÇİ-
ĞİL’e teşekkür ederiz.

09.05.2016 
Burdur Belediye Başkanını Makamın-
da Ziyaret Ettik.

Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
KAYAR, Isparta- Burdur Şube Baş-
kanımız Suat TANYERİ, Şube Başkan 
Yardımcımız Nuri KILINÇ, Burdur İl 
Temsilcimiz Sabri YILMAZ ve İş Yeri 
Temsilcimiz Bilgin MAVİZER ile birlik-
te Burdur Belediye Başkanı Sayın Ali 
Orkun ERCENGİZ’i makamında ziya-
ret ettik. 

Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU yaptığı konuşmada ülke-
mizin içinde bulunduğu zor şartlara 
vurgu yaptı, Belediye çalışanlarının 
mali , sosyal haklarını iyileştirmek ve 
performanslarını arttırmak için yap-
mış olduğu sosyal denge tazminatı 

sözleşmesinden ve yetkili sendika-
nın üyelerimizden almış olduğu da-
yanışma aidatına göstermiş olduğu 
hassasiyette teşekkür ederek kesilen 
aidatın en kısa zamanda üyelerimize 
geri ödemesinin yapılması konusun-
da hassas davranacağınıza inancımız 
tamdır dedi.

Belediye Başkanı sayın ERCENGİZ’de 
üzerimize düşeni yerine getireceğiz 
dedi, ve ziyaretten dolayı memnuni-
yet duyduklarını belirterek teşekkür 
etti. 

Belediye çalışanı üyelerimizi ziyaret 
ederek sendikal çalışmalarımız hak-
kında bilgi vererek çalışanların sorun-
ları hakkında fikir alış verişinde bu-
lunduk Belediye çalışanı üyelerimiz 
bu ziyaretten memnun olduklarını 
belirterek çalışmalarımızda başarı di-
lediler.

14.05.2016 
Ankara Şubemiz İstişare Toplantısını 
yaptı.

Ankara Şube Başkanımız Metin YIL-
MAZ’ın organizesi ile Ankara’da şube 
binasında yapılan istişare toplantısı, 
Genel Başkan İlhan Koyuncu bera-
berinde Genel Başkan Yarımcıları Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ , Mustafa 
YORULMAZ, Mehmet Ali KALAFAT, 
Şube yönetim kurulu üyelerimiz, De-
netleme Kurulu, Disiplin Kurulu Üye-
lerimiz,  İlçe, İşyeri temsilcilerimiz ve 
üyelerimizin  katılımı ile  gerçekleşti-
rildi.

18.05.2016
Ankara Şubemizden Genel Merkezi-
mize Ziyaret.

Ankara Şube Başkanımız Metin Yıl-
maz, Sincan İlçe Temsilcimiz Salih 
Soysal, Aski Temsilcimiz Mustafa 
Kemal Yılmaz, Ego Temsilcimiz Ke-
mal Boz ve Ego Genel Müdürlüğü 
Çalışanı üyelerimiz Genel Başkan İl-
han Koyuncu’yu makamında ziyaret 
ettiler. Şube Başkanımız,Temsilcileri-
miz ve üyelerimiz, Genel Başkanımız 
İlhan Koyuncu ile  yönetimine Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Bledi-
yelerde çalışan üyelerimiz adına Ge-
nel Merkez olarak vermiş olduğunuz 
sendikal mücadele ve hukuki destek-
ten  dolayı teşekkür ederiz dediler.

Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, 
bizim görevimiz ve varlığımız elbet-
teki sizler ve üyelerimiz için yasal ve 
hukuki mücadele etmektir.Asıl biz, 
“sizlere yapılan her türlü baskı, zü-
lüm karşısında dik duruşunuzdan ve 
sendikamıza vermiş olduğunuz des-
tekten dolayı teşekkür ederiz, Ziyare-
tiniz bizleride mutlu etmiştir dedi.

28.05.2016 
Genel Başkanın İlhan Koyuncu’nun 
Katıldığı Mersin Şube İstişare Toplan-
tısını Gerçekleşti.

Mersin Şube Başkanımız Nihat AŞ-
ÇI’nın organizesi ile Mersin’de başla-
tılan istişare toplantısı Genel Başka-
nı İlhan KOYUNCU eşliğinde Genel 
Başkan Yarımcıları Ali Rıza KAYAR, 
Ömer İLBEĞİ, Şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, Denetleme Kurulu, Disip-
lin Kurulu Üyelerimiz, İlçe, İşyeri tem-
silcilerimiz ve üyelerimizin  katılımı ile  
gerçekleştirdik.

 Toplantımıza katılarak onurlandıran , 
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Teva-
bil AKINCI’ya, Türk Diyanet Vakıf-Sen 
Şube Başkanı Erbil AKARSU’ya, Türk 
İmar-Sen  Şube Başkanı Ali Rıza 
GÜL’e teşekkür ederiz.

28.05.2016
 Hatay Şube İstişare Toplantısını Ger-
çekleştirdik.

Hatay Şube  Başkanımız Cengiz 
ÇEYNER’in organizesi ile Hatay’da 
Sendikamızın  Genel Başkan Yarımcı-
ları  Mustafa YORULMAZ, Mehmet Ali 
KALAFAT, Şube yönetim kurulu üye-
lerimiz, Denetleme Kurulu, Disiplin 
Kurulu Üyelerimiz, İl, İlçe, İşyeri tem-
silcilerimiz ve üyelerimizin  katılımı ile  
gerçekleştirdik.

30.05.2016 
hatay şube teşkilat çalışmalarımız.
hatay büyükşehir belediye başkanı, 
kırıkhan belediye başkan yardımcısı 
ve yayladağı belediye başkan vekilini 
makamında ziyaret ettik.

Genel başkan yardımcılarımız mus-
tafa yorulmaz, mehmet ali kalafat, 
şube başkanımız cengiz çeyner ve 
bölge zabıta müdürü ahmet keskin 
ile birlikte hatay büyükşehir beledi-
ye başkanı sayın dç. dr. lütfi savaş’ı 
makamıda ziyaret ederek belediye 
faaliyetleri ve memur çalışanlar için 
yapmış oduğu sözleşmeden dolayı 
teşekkür edip,  üyelerimizin talebi 
olan yiyecek yönetmeliğinin uygu-
lanmasını sayın başkana arz ettik.
 sayın başkan sendika olarak üyeleri-
miz adına yapmış olduğumuz talebe 
duyarlılık gösterip ilgili birimlere tali-
mat vermesi bizleri memnun etmiştir.

sayın başkan savaş’da ziyaretimizden 
dolayı memnuniyetini ifade ederek 
çalışmalarımızda başarılar diledi.

Akabinde büyükşehir ve hatsu genel 
müdürlüğü personeli üyelerimizi zi-
yaret ederek sendikal faaliyetlerimiz 
hakkında bilgi verdik, süreçle ilgili fi-
kir alış verişinde bulunduk.

10.06.2016 
Samsun Vezirköprü Belediyesi İle 
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi 
İmzaladık. Sözleşme Vezirköprü Be-
lediye Başkanı Sayın İbrahim Sadık 
EDİS ile Sendikamızın Genel Başkanı 
İlhan KOYUNCU, Samsun Şube Baş-
kanımız Cemal KASA, Vezirköprü İlçe 
ve Belediye Temsilcimiz Tuncay ER-
DEN arasında Başkanlık makamında 
imzalandı. İmza töreninde  Genel 
Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza KA-
YAR, Mustafa YORULMAZ, Şube Yö-
netim Kururlu Üyelerimiz birim Mü-
dürleri ve Üyelerimiz  hazır bulundu.
 
Başkan EDİS, “İmkanlarımız oranında 
personelin bütçesine katkıda bulun-
mak, çalışma şevkini, performansını 
arttırmak ve vatandaşa daha iyi hiz-
met verebilmelerini sağlamak için 
elimizden geleni yapıyoruz. Hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu. Sendikamızın Genel Başkanı 
İlhan KOYUNCU ise Başkan EDİS’e 
çalışanlara vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ederek, günün anısı-
na bir plaket taktim etti.Sözleşmenin 
hayırlı olmasını diledi. 

Akabinde  Vezirköprü Belediye çalı-
şanı üyelerimiz, İlçede görev yapan 
Büyükşehir Belediye personeli üyele-
rimiz ile iftarda bir araya geldik.
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30.07.2016 
Genel Başkan İlhan Koyuncu,sendika-
miz her zaman olduğu gibi bugün’de 
mağdur edilmek istenilen üyelerimi-
zin ve kamu çalişani’nin yanindadir.

Eskişehir , Balıkesir, Uşak, Denizli ve 
Antalya İllerimiz’deki OHAL kapsa-
mında 657’ nin 137. maddesine göre 
açığa alınarak mağdur edilen; Yöne-
ticilerimizi, üyelerimizi ve kamu ça-
lışanları ziyaret eden Genel Başkan 
İlhan Koyuncu, “Kurunun yanında 
yaşında yanmaması ve mağdurların 
yaratılmaması  için yetkililerle görü-
şüldü. Bu kapsamda terör örgütüne 
destek verenlerin hukuk önünde en 
şiddetli şekilde cezalandırılması he-
pimizin arzusudur. Ancak art niyetli, 
fırsat kollayan bazı idareciler bir çok 
memurunu açığa alarak mağdur et-
miştir. Böyle  bir dönemde idareci-
lerimizin daha hasas davranarak hiç 
bir suçu olamayan kamu görevlilerini 
itham altında bırakmamalıdır. Sendi-
kamız, görevini art niyetli şekilde kö-
tüye kullanan idareciler hakkında 142. 
maddeye göre işlem yapılması husu-
sunda girişimlerde bulunulacaktır.
Açığa alınan veya ihraç edilen me-
murların bir an önce soruşturma-
larının tamamlanrak, bu kapsamda 
suçsuz olup da mağdur olanların 
görevlerine iade edilmeri konusunda 
kurum yetkilileri ile görüşmeler yaıplı-
maktadır. Devletimizin ve kurumların 
yetkilileri ile  görüşmeler yapılmaya 
ve mağdur edilen üyelerimizin yanın-
da olmaya devam edeceğiz dedi.

19.07.2016
Genel Başkan İlhan Kouyuncu Ben-
gü Türk TV Söz Hakkı Programında 
Gökhan Altunkaş ile gündeme dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu.  

26.07.2016
Eskişehir,Balıkesir, Afyon, Uşak De-
nizli şubelerine bağlı kurumlarda teş-
kilat çalışması yapıldı.

03.08.2016
Çankırı, Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, 
Kastamonu, Yozgat, Çorum, Kırıkkale 
illerinde sendikal çalışma yapıldı.

11.08.2016
Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Ada-
na, Niğde illerinde teşkilat çalışmaları 
devam ediyor.

2-5 EKİM 2016 
ANTALYA GENİŞLETİLMİŞ 
İSTİŞARE VE EĞİTİM 
TOPLANTIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK. 

Türk Yerel Hizmet Sendikası Genel 
Merkezi tarafından 2-5 EKİM 2016 
tarihleri arasında düzenlenen Geniş-
letilmiş Şube Başkanları, Şube Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Temsilci-
leri istişare toplantısı Türkiye’nin her 
bir noktasından 259 yöneticimiz ve 
temsilcimizin katılımı ile Antalya’da 

yapıldı.

Genel Başkanı İlhan KOYUNCU, yap-
tığı konuşmada Türkiye’nin en uzak 
noktalarından 259 arkadaşımızın 
toplantıya katılımının bir gönül me-
selesi, inanç meselesi olduğunu vur-
guladı ve tüm katılımcılara teşekkür 
etti. Böyle bir istişare toplantısı ve 
eğitim semineri yapılmasının hem 
tüzük gerği hemde sendikamız Şube 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, İl 
ve İlçe Temsilcilerinin bir araya gele-
rek 2016 yılı çalışma programının hep 
birlikte masaya yatırılması ve çözüm-
ler üretilmesi olduğunu belirttiği ko-
nuşmasını Ülkemizin içinde bulundu-
ğu durumlar, çalışma hayatı ile ilgili 

bilgi aktardılar.

2016 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantı-
mız 6 Ekim Tarihinde Antalya’da Ger-
çekleştirildi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üye-
leri ile Şube Başkanlarımızın katıldığı 
Başkanlar Kurulu Toplantısı 6 Ekim 
2016 tarihinde Antalya’da yapıldı.

Toplantımızda Genel Başkan İlhan 
KOYUNCU’nun açılış konuşmasının 
ardından, Şube Başkanlarımız tek tek 
söz aldı, Anayasa değişikliği, İş gü-
vencemiz, OHAL ve KHK’lar, yapılan 
şube istişare  toplantıları değerlen-
dirildi. Şube ve Şubeye bağlı illerdeki 
üye durumları İl, İlçe , İşyeri temsilci-
leri , hukuki konular ve mali konular 
değerlendirildi . Genel merkez yö-
neim kurulu üyeleri tarafından şube 
başkanlarımıza bilgi verildi.

Yapmış olduğumuz Başkanlar Kurulu 

07.10.2016 
ALANYA BELEDİYE 
BAŞKANINI MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK.

Genel başkan yardımcılarımız ali rıza 
kayar, muatafa yorulmaz, mehmet ali 
kalafat antalaya şube başkanımız ali 
bala , alanaya ilçe temsilcimiz naci 
uzunsakal ile birlikte alanya beledi-
ye başkanı sayın adem murat yücel’i 
makamında ziyaret ettik. görerve 
geldiği günden bu güne üyelerimize 
ve belediye çalışanı personele ver-
miş olduğu değerden dolayı teşekkür 
ederek kendilerine plaket takdim et-
tik.

Belediye başkanı sayın adem murat 

yücel’de ziyaretten dolayı memnuni-
yet duyduklarını belirterek teşekkür 
etti ve çalışmalarımızda başarılar di-
ledi.

15.10.2016
Genel Başkan İlhan Kouyuncu Ben-
gü Türk TV Söz Hakkı Programında 
Gökhan Altunkaş ile gündeme dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu.  

24.10.2016 
GENEL BAŞKAN İLHAN 
KOYUNCU, HATAY 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANINI ZİYARET ETTİK.

Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yradımcımız Mehme-
te Ali KALAFAT, Türkiye Kamu-Sen 
Hatay İl Temsilcimiz Hayri ŞAHİN, 
Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başka-
nı Recep TUNCAY, Hatay Şube Baş-

kanımız Cengiz ÇEYNER ve Hatay 
Büyükşehir Zabıta Bölge Müdürü 
Ahmet KESKİN ile birlikte  Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç.
Dr. Lütfü SAVAŞ’ı makamında ziyaret 
ettiler.

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 
sıkıntılarını ve çözüm önerilerini su-
nan Genel Başkanımız KOYUNCU, 
Sosyal Denge Tazminatı sıkıntısının, 
‘’Yürütmeyi Durdurma Kararının’’ uy-
gulanması durumunda memurların 
çok mağdur olacağını onun için söz-
leşmenin yasal şekilde yapılarak bu 
mağduriyetin giderilmesini istedi;
Sayın Başkan’da konunun çözülmesi 
için Mali Hizmetler Daire Başkanı ile 
görüşerek kısa zamanda çözülmesi-
ni istedi.Yıllardır görevde yükselme 
sınavı açılmayan Büyükşehirde 2017 
yılıında görevde yükselme ve ünvan 
değişikliği sınavı açılması sözünü ver-
di.

Genel Başkanımız Sayın SAVAŞ’ a 
Kamu çalışanlarına vermiş olduğu 
değerden ve Hatay’a yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyaretten duydu-

ğu memnuniyeti dile getiren Sayın 
Başkan SAVAŞ, “STK’lar şehrin di-
namikleridir. Toplumun manevi zen-
ginliklerinin korunmasında ve gele-
cek nesillere aktarılmasında STK’lar 
önemli rol üstleniyor. Gönüllülük esa-
sına dayanan STK’ların insanlık için 
önemli faaliyetler gerçekleştirdikle-
rini biliyoruz.Hatay’da farklı mezhep 
ve etnik grupların STK’lar içerisinde 
birlik olarak çalışmaları sürdürmesi 
bizler için mutluluk vericidir. Şehrin 
önemli değerlerinden olan bu kuru-
luşlara sahip çıkmak konusunda top-
lumun her kesimine önemli görevler 
düşüyor” ifadesinde bulunarak ça-

lımlarınızda başarılar dilerim dedi.
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24.10.2016
HATAY VALİ’SİNİ MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Kamu-Sen İl Temsilcimiz Hayri ŞA-
HİN, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube 
Başkanı Recep TUNCAY, 2 Nolu Şube 
Başkanı Ahmet AKÇA, Hatay Şube 
Başkanımız Cengiz ÇEYNER, Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Ah-
met ÖZEL, Türk Tarım Orman-Sen 
Şube Başkanı Tefik GÜLEN, Türk Ha-
ber-Sen Şube Başkanı Ahmet YÜK-
SEL, Türk İmar-Sen Hatay İl Temsilcisi 
Mehmet DIRDIR ve Hatay Büyükşehir 
Zabıta Bölge Müdürü Ahmet KESKİN 
ile birlikte Hatay Valisi Sayın Erdal 
ATA’yı makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette Genel Başknımız Sayın KO-
YUNCU ülkemizin içinde bulunduğu 
durumlar ve Kamu çalışanının yaşa-
dığı sıkıntılara değindi, Günün anısına 
sayın Vali ATA’ya Kamu-Sen olarak 
yaptırılımış olan Andımız tablosunu 
taktim etti. Sayın Vali Erdal ATA’da 
ziyaretten memnuniyet duyduğunu 
belirterek çalışmalarımızda başarılar 
diledi.

24.10.2016
BALIKESİR-ÇANAKKALE 
ŞUBE ZİYARETLERİMİZ.
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Mustafa YORULMAZ, 

Balıkesir Kamu-Sen İl Temsilcimiz 
Yılmaz KURAN, Balıkesir Çanakkale 
Şube Başkan Yardımcılarımız Özkan 
ALTINTAŞ ve Emrah BAYRAK ile bir-
likte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Sayın Osman YENİ-
DOĞAN’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretimiz esnasın güncel konular 
ve Kamu çalışanlarının sorunları ile 
ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu gö-
rüşmelerden karşılklı olarak memnun 
kalınıldığı ifade edilmiştir.

Akabinde Belediye çalışanı üyeleri-
miz ziyaret edilerek sendikal faaliyet-
lerimiz ve çalışmalarımız hakkında 
fikir alış verişinde bulunuldu;

Genel Sekreter Sayın YENİDOĞAN 
ve üyelerimiz ziyaretten memnuyet 
duyduklarını belirterek çalışmaları-
mızda başarılar diledi.

27.10.2016
İZMİR-AYDIN ŞUBE 
ZİYARETLERİMİZİ VE ŞUBE 
İSTİŞARE TOPLANTIMIZI 
GERÇEKLEŞTİRDİK.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Ömer İLBEĞİ, Mustafa 
YORULMAZ İzmir-Aydın Şube Baş-
kanımız Fikret BOZKURT, Şube Baş-
kan Yardımcılarımız Ahmet ÇEVİK, 
Fatih YÜCESOY ve  iş Yeri Temsilci-
miz Adil ÇAĞLAR ile birlikte Aliağa 
Belediye Başkanı Sayın Serkan ACAR 
‘ı makamında ziyaret ettik. 
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU yaptığı konuşmada ülke-
mizin içinde bulunduğu zor şartlara 
vurgu yaptı, Belediye çalışanlarının 

mali , sosyal haklarını iyileştirmek ve 
performanslarını arttırmak  sosyal 
denge sözleşmesini yenilemek  ge-
rektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı sayın ACAR üzeri-
mize düşeni yerine getireceğiz dedi, 
ve ziyaretten dolayı memnuniyet 
duyduklarını belirterek çalışmaları-
mızda başarılar diledi.

Akabinde Belediye çalışanı üyeleri-
mizi ziyaret ederek sendikal çalışma-
larımız ve kazanımlarımız hakkında 
bilgi aktararak fikir alış verişinde bu-
lunduk.

08.11.2016 
ISPARTA-BURDUR ŞUBE 
TEŞKİLAT ÇALIŞMALARIMIZ 
VE ZİYARETLERİMİZ.
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Mustafa YORULMAZ, Is-
parta-Burdur Şube Başkanımız Suat 
TANYERİ, Şube Başkan Yardımcımız 
Nuri KILINÇ ile birlikte Isparta İl Özel 
İdare Genel Sekreteri sayın Mahmut 
ZADEOĞLU’nu, Genel Sekreter Yar-
dımcılarını ve üyelerimizi, Isparta Be-
lediyesi İtfaiye personeli üyelerimizi, 
Sav Belediye Başkanı Sayın Mustafa 
AVŞAR’ı ve üyelerimizi, Kuleönü Be-
lediye Başkanı Sayın Sezayi ÇAKIR’ı 
ve üyelerimizi ziyaret ederek sendi-
kal faaliyetlerimiz ve kazanımlarımız 
hakkında bilgilendirdik. Kendileride 
ziyaretten memnuniyet duyduklarını 
belirterek çalışmalarımızda başarılar 
dilediler.

27.11.2016
İSTANBUL ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISI VE 
ZİYARETLERİMİZ.
27.11.2016 pazar günü İstanbul Mal-
tepe İlçesinde Genel Başkan Yardım-
cılarımız Ali Rıza Kayar, Mustafa Yo-
rulmaz, Mehmet Ali Kalafat, İstanbul 
Şube Başkanımız Cumali Kaya, Şube 
Başkan Yardımcılarımız, Anadolu 
yakası İlçe ve işyeri temsilcilerimizin 
katılımı ile istişare toplantısı gerçek-
leştirdik.

16.12.2016 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI’NI 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza KAYAR, Mustafa YORULMAZ, 
Mehmet Ali KALAFAT, İzmir Şube 
Başkanımız Fikret BOZKURT, Şube 
Başkan Yardımcılarımız Ramazan 
YILDIZ, Fatih YÜCESOY ve Ahmet 
ÇEVİK ile birlikte İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Aziz KOCA-
OĞLU’ nu makamında ziyaret ettik.
 Genel Başkanımız KOYUNCU Sayın 
KOCAOĞLU’na Ülkemizin içinde bu-
lunduğu durumlardan bahsederek 
Büyükşehir Belediyesi ile Bağlı Genel 
Müdürlüklerde çalışanlarının sıkın-
tılarını ve çözüm önerilerini sundu. 
Kamu çalışanlarına vermiş değerden 

ve  Sosyal Denge Tazminatı ödeme-
sinde Sendikal ayrım yapmadığından 
dolayı teşekkür ederek günün anısına 
bir plaket taktim etti. 

Gerçekleştirilen ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Sayın 
Başkan KOCAOĞLU, “STK’lar şeh-
rin dinamikleridir. Toplumun manevi 
zenginliklerinin korunmasında ve ge-
lecek nesillere aktarılmasında STK’lar 
önemli rol üstleniyor. Gönüllülük esa-
sına dayanan STK’ların insanlık için 
önemli faaliyetler gerçekleştirdikle-
rini biliyoruz.İzmir’de farklı mezhep 
ve etnik grupların STK’lar içerisinde 
birlik olarak çalışmaları sürdürmesi 
bizler için mutluluk vericidir. Şehrin 
önemli değerlerinden olan bu kuru-
luşlara sahip çıkmak konusunda top-
lumun her kesimine önemli görevler 
düşüyor” ifadesinde bulunarak ça-
lımlarınızda başarılar dilerim dedi.

16.12.2016
MANİSA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE GENEL SEKRETER 
YARDIMCISINI MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Ge-
nel Başkan Yardımcılarımız Ali Rıza 
Kayar ve Mustafa Yorulmaz,  Manisa 
Şube Başkanımız Mustafa Ali Algın 
ile birlikte Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yardımcısı Mus-
tafa Genç’i makamında ziyaret ede-
rek yeni görevinde başarılar diledik.
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Genç, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek teşekkür etti.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu  zi-
yaretin anısına Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mustafa Genç’e plaket takdi-

minde bulundu.
 
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ai-
lenin sağlık kuruluşlarının belirlediği 
gibi sağlıklı bir biçimde beslenebil-
mesi için gerekli harcamanın Aralık 
2016 verilerine göre günlük 36,65 
TL olduğu belirlenirken, Ailenin aylık 
gıda harcaması toplamı ise 1.099,5 TL 
olduğunu,

Aralık 2016 itibarı ile ortalama 
2.703,84 TL ücret alan bir memurun 
ailesi için yaptığı gıda harcaması, 
maaşının %40,7’sini oluşturdu. Tür-
kiye İstatistik Kurumu verilerinde 
738,99 TL olarak belirlenen kira gide-
ri ise Aralık 2016 ortalama maaşının 
%27,3’üne denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama ma-
aşının %68’ini yalnızca gıda ve barın-
ma harcamalarına ayırmak zorunda 
kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşıla-
mak için ise maaşının %32’si kaldığını,
Ortalama ücretle geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haber-
leşme, giyim gibi diğer zorunlu ihti-
yaçlarını karşılaması için Aralık 2016 
maaşından geriye yalnızca 865,23 TL 
kalmaktadır”diyen Koyuncu, 2016’da 
memur yüzde 6,9 fakirleşti, 2016’da 
memurun zorunlu harcamalari 461,76 
tl arttığını söyledi.

23.12.2016 
POLATLI BELEDİYESİ İLE 
SOSYAL DENGE TAZMİNATI 
SÖZLEŞMESİ İMZALADIK.
Sözleşme Polatlı Belediye Başkanı 
Sayın Mürsel YILDIZKAYA ile Sendi-
kamızın Genel Başkanı İlhan KOYUN-
CU, Ankara Şube Başkanımız Metin 
YILMAZ arasında Başkanlık maka-
mında imzalandı.
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İmza töreninde  Şube Başkan Yar-
dımcımız Halit KOYUNCU, Polatlı İlçe 
temsilcimiz Abdil SEZER ve İnsan 
Kaynakları Müdürü Barkın YILDIRIM 
hazır bulundu. Başkan YILDIZKAYA, 
“İmkanlarımız oranında personelin 
bütçesine katkıda bulunmak, çalış-
ma şevkini, performansını arttırmak 
ve vatandaşa daha iyi hizmet vere-
bilmelerini sağlamak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” diye konuştu. Sen-
dikamızın Genel Başkanı İlhan KO-
YUNCU ise Başkan YILDIZKAYA’ya 
çalışanlara vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür etti, Polatlı İlçe tem-
silcimiz Abdil SEZER günün anısına 
sayın Başkan’a sözleşmeden dolayı 
teşekkür ederek bir plaket taktim etti.
Sözleşmenin üyelerimize ve Polatlı 
çalışanı memurlara hayırlı olmasını 
dileriz.

24.12.2016 
SAMSUN LADİK BELEDİYESİ 
İLE SOSYAL DENGE TAZMİNA-
TI SÖZLEŞMESİ İMZALADIK.
Sözleşme Ladik Belediye Başkanı Sa-
yın Selim ÖZBALCI ile Sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU, Sam-
sun Şube Başkanımız Cemal KASA, 
Ladik  Belediye Temsilcimiz Halim 
ERDOĞAN arasında Başkanlık ma-
kamında imzalandı. İmza töreninde  
Genel Başkan Yardımcımız  Mustafa 
YORULMAZ, Şube Başkan Yardımcı-
mız Yaşar KUTBAY ve Mali Hizmetler 
Müdürü Ahmet DÖNMEZ  hazır bu-
lundu.
 
Başkan ÖZBALCI, “İmkanlarımız  ora-
nında personelin bütçesine katkıda 

bulunmak, çalışma şevkini, perfor-
mansını arttırmak ve vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” diye 
konuştu.  Sendikamızın Genel Baş-
kanı İlhan KOYUNCU ise Başkan ÖZ-
BALCI’ya çalışanlara vermiş olduğu 
katkılardan dolayı teşekkür ederek, 
günün anısına bir plaket taktim etti. 
Sözleşmenin hayırlı olmasını Temen-
nilerinde bulundu. 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Kanal B 
TV Güncel Programında Emre İlkan 
Saklıca ile 2016 yılının, Çalışanlar ve 
emekliler açısında değerlendirmesini 
yaptı. 
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Ge-
liştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 
2016 Aralık ayına ait asgari geçim 
endeksi sonuçlarına gore: Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan alınan Aralık 
2016 fiyatlarına göre yapılan araş-
tırmada çalışan tek kişinin yoksulluk 
sınırı 2.372,10 TL olarak hesaplandı. 
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi ise 4.827,87 Lira olarak belir-
lendi.  Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddinin bir önceki aya 
göre %1,23 oranında arttığını ortaya 
koydu. Çalışan tek kişinin açlık sınırı 
da bir önceki aya göre %0,90 ora-
nında yükselmiş ve 1.821,18 Lira ola-
rak hesaplandı. Türkiye’de 4 kişilik 
bir ailenin ortalama gıda ve barınma 
harcamaları toplamı ise 2016 yılı Ara-
lık ayında 1.838,49 Lira olarak tahmin 
edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik 
bir ailenin sağlık kuruluşlarının be-
lirlediği gibi sağlıklı bir biçimde bes-
lenebilmesi için gerekli harcamanın 
Aralık 2016 verilerine göre günlük 
36,65 TL olduğu belirlenirken, Aile-
nin aylık gıda harcaması toplamı ise 
1.099,5 TL oldu. Aralık 2016 itibarı 
ile ortalama 2.703,84 TL ücret alan 
bir memurun ailesi için yaptığı gıda 
harcaması, maaşının %40,7’sini oluş-
turdu. Türkiye İstatistik Kurumu ve-
rilerinde 738,99 TL olarak belirlenen 
kira gideri ise Aralık 2016 ortalama 
maaşının %27,3’üne denk geldi. Buna 
göre bir memur, ortalama maaşının 
%68’ini yalnızca gıda ve barınma har-
camalarına ayırmak zorunda kalır-
ken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için 

ise maaşının %32’si kaldı.
Ortalama ücretle geçinen bir memur 
ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haber-
leşme, giyim gibi diğer zorunlu ihti-
yaçlarını karşılaması için Aralık 2016 
maaşından geriye yalnızca 865,23 
TL kaldı. 2016’da memur yüzde 6,9 
fakirleşti Yıllık bazda değerlendiril-
diğinde, 2016 yılında açıklanan yüz-
de 8,53’lük enflasyona rağmen açlık 
sınırının yüzde 9,6; çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırının yüzde 9,8; dört 
kişilik ailenin yoksulluk sınırının ise 
yüzde 10,6 oranında arttığı görüldü. 
2016’da memurun zorunlu harcama-
lari 461,76 tl artti Buna göre, mutfak 
enflasyonu açıklanan enflasyonun iki 
puan üzerinde gerçekleşti. 2015 yılı-
nın Aralık ayında 2160,42 TL olan ça-
lışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2016 
yılı Aralık ayında 211,68 TL’lik artışla 
2372,10 TL’ye yükseldi. Çalışan tek 
kişinin açlık sınırı 2015 yılı sonunda 
1662 TL iken, 2016 yılı sonunda 159,18 
TL artarak 1821,18 TL olarak hesaplan-
dı.

Dört kişilik bir ailenin insanca yaşa-
yabilmesi için yapması gereken en 
düşük zorunlu harcama tutarı 2015 
sonunda aylık 4366,11 TL iken, geçti-
ğimiz yıl sonunda 4827,87 TL olarak 
belirlendi. Buna göre dört kişilik ai-
lenin zorunlu harcamalarındaki artış 
aylık tam 461,76 TL oldu. 
Buna karşın ortalama memur maaşı 
2015 yılı sonunda 2407,22 TL iken, 
2016 yılı sonunda 2703,84 TL oldu. 
memur maaşlari 2016’da yüzde 6,9 
eridi Memur maaşlarına geçtiğimiz 
yıl bütün artışlarla birlikte 296,62 TL 
zam yapılırken, ailenin harcamaları 
461,76 TL artınca ortalama maaş ile 
geçinen bir memur ailesi aylık 165,14 
TL kayıp yaşadı. Memur maaşındaki 
bu kayıp yüzde 6,9 olarak hesaplan-
dı.
Türk Yerel Hizmet-Sen olarak, Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 
bu ülkenin birliği ve dirliği için gerek 
Sarıkamış’ta, Çanakkale’de gerekse 
Dumlupınar’da şehit olan tüm vatan 
evlatlarımıza yüce Allah’tan rahmet 
diliyor, aziz hatıraları önünde saygıy-
la eğiliyoruz.
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04-09 OCAK 2017
04-09 Ocak 2017 Başkanlar Kurulu 
Sarıkamış’ta Toplandı

10.01.2017
Genel Başkan İlhan Koyuncu kars 
belediyesi ile sosyal denge tazminati 
sözleşmesi imzaladi.

Sözleşme Kars Belediye Başkanı Sa-
yın Murtaza KARAÇANTA ile Sen-
dikamızın Genel Başkanı İlhan KO-
YUNCU, Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Ali KALAFAT, Erzurum Şube 
Başkanımız Nevzat KUKARA, Kars 
Belediye TemsilcimizGüven AYDER 
arasında Belediye Meclis salonunda 
imzalandı.
İmza töreninde  Genel Başkan Yar-
dımcılarımız, Genel Merkez Denet-

leme ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz.
Şube Başkanlarımız, Belediye Birim 

Müdürleri ve üyelerimiz hazır bulun-
du.
 
Başkan KARAÇANTA, “İmkanlarımız  
oranında personelin bütçesine katkı-
da bulunmak, çalışma şevkini, perfor-
mansını arttırmak ve vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” diye 
konuştu. 
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan 
KOYUNCU ise Başkan KARAÇAN-
TA’ya çalışanlara vermiş olduğu 
değerden dolayı teşekkür ederek, 
günün anısına Kamu-Sen radyosu 
taktim etti.Sözleşmenin hayırlı olma-
sını diledi.  Genel Başkanımız Sayın 
KOYUNCU’da günün anısına Sayın 
Başkan TOKSOY’a Kamu-Sen rad-
yosu taktim etti. Akabinde Sarıkamış 
Kaymakamı Sayın Yusuf İzzet KARA-
MAN’ı makamında ziyaret ettik.

Sayın KARAMAN ziyaretten memnu-
niyet duyduğunu belirterek Sarıka-
mış şehitlri ile ilgili kısa bir bilgi verdi 
ve çalışmalarımızda başarılar diledi.

Genel Başkanımız Sayın KOYUNCU 
günün anısına Sayın Kaymakam KA-
RAMAN’a bir plaket taktim etti

11.01.2017
KARS SARIKAMIŞ 
KAYMAKAMI VE BELEDİYE 
BAŞKANI’NI ZİYARET ETTİK.
Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
beraberinde Genel Başkan Yardımcı-
larımız Ali Rıza KAYAR. Mustafa YO-
RULMAZ, Ömer İLBEĞİ, Mehmet Ali 
KALAFAT ve Erzurum Şube Başkanı-
mız Nevzat KUKARA ile birlikte Sarı-
kamış Belediye Başkanı Sayın Göksel 
TOKSOY’ u makamında ziyaret etti.

Başkan TOKSOY milli değerleri ön-
celiği olan Türk Yerel Hizmet-Sen’in 
102. yılında şehitlerimizi anma prog-
ramına denk getirerek böyle anlamlı 
bir zamanda  toplantısını Sarıkamışta 
yapmanız ve ziyaretiniz bizleri ziya-
desi ile memnun etmiştir diyerek ça-
lışmalarımızda başarılar diledi.

23.02.2017 
DENİZLİ-MUĞLA ŞUBE 
TEŞKİLAT ÇALIŞMALARIMIZ 
VE ZİYARETLERİMİZ.

DENİZLİ ÇAL BELEDİYESİ İLE SOS-
YAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞME-
Sİ İMZALADIK.
Sözleşme Çal Belediye Başkanı Sa-
yın Fethi AKCAN ile Sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan KOYUNCU, De-
nizli-Muğla Şube Başkanımız Ergün 
KIRLI arasında Başkanlık makamın-
da imzalandı. İmza töreninde  Genel 
Başkan Yardımcımız  Mustafa YO-
RULMAZ, Çal Belediye temsilcimiz 
Osman BAŞLAR hazır bulundu.
 
Başkan AKCAN, “İmkanlarımız  ora-
nında personelin bütçesine katkıda 
bulunmak, çalışma şevkini, perfor-
mansını arttırmak ve vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” 
diye konuştu.  Sendikamızın Genel 
Başkanı İlhan KOYUNCU ise Başkan 
AKCAN’na çalışanlara vermiş oldu-
ğu değerden dolayı teşekkür ederek, 
günün anısına bir plaket taktim etti.
Sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. 

Genel Başkanımız İlhan KOYUNCU, 
Genel Başkan Yardımcımız Musta-
fa YORULMAZ, Denizli-Muğla Şube 
Başkanımız Ergün KIRLI, Çivril Bele-
diye temsilcimiz Salih ERTEN ile bir-
likte Çivril Belediye Başkanı Gürcan 
GÜVEN’i ve üyelerimizi ziyaret ede-
rek günün anısına Genel Başkanımız 
İlhan KOYUNCU Sayın GÜVEN’e bir 
plaket taktim etti. Bekilli Belediye 
temsilcimiz Adnan KESKİN’İ, Başkan 
Yardımcısı ve Belediye  personeli 
üyelerimizi,

Denizli Merkezefendi temsilcimiz Öz-
gür ÇÖLGEÇEN ve Marmaris temsil-
cimiz Sezai ÜNAL ile birlikte Muğla 
Menteşe Belediye  personeli üyele-
rimizi, Fethiye Belediye Başkanı Sa-
yın Behçet SAATÇİ’yi ve üyelerimizi, 
Marmaris Belediye personeli üyele-
rimizi, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Raşit ÇÖL’ü ve 
itafiye personeli üyelerimizi ziyaret 
ederek sendikal faaliyetlerimiz ve ka-
zanımlarımız hakkında bilgilendirdik. 
Kendileride ziyaretten memnuniyet 
duyduklarını belirterek çalışmaları-
mızda başarılar dilediler.

24.02.2017
MALATYA ŞUBE 
KAHRAMANMARAŞ TEŞKİLAT 
ÇALIŞMALARIMIZ VE 
ZİYARETLERİMİZ.
Genel Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
KAYAR ve Malatya Şube Başkan Yar-
dımcımız Kahramanmaraş İl temsilci-
miz Bayram NACAR ile birlikte Afşin 
Belediye  Başkanı Mehmet Fatih GÜ-
VEN’i ve Belediye çalışanı memurları, 
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin 
Coşkun AYDIN’ı ve Belediye çalışanı 
memurları, Elbistan Belediye Baş-
kan Yardımcısı Kahraman KOÇ’u ve 

üyelerimizi, Türkoğlu Belediye çalı-
şanı üyelerimizi, Onikişubat Beledi-
ye çalışanı memurları, Dulkadiroğlu 
Belediye çalışanı üyelerimizi ve me-
murları, Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye çalışanı üyelerimizi, İtfaiye 
Grup Amirliği üyelerimizi ve memur-
ları ziyaret ederek sendikal faaliyet-
lerimiz ve kazanımlarımız hakkında 
bilgilendirdik. Kendileride ziyaretten 
memnuniyet duyduklarını belirterek 
çalışmalarımızda başarılar dilediler.

20.03.2017 
Türkiye kamu-sen ve eskimeyen 
dostlar şehitlerimizi unutmadi
Türkiye Kamu-Sen ve Eskimeyen 
Dostlar Grubu 18 Mart Şehitler günü 
ve Şehitler haftası nedeniyle Ankara 
Kocatepe Camii’nde Mevlid-i Şerif 
okuttu.
 
İkindi namazının hemen ardından 
başlayan mevlide katılım oldukça 
yoğun oldu. Mevlid-i Şerif’e Türki-
ye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, Türk Yerel Hizmet-Sen Ge-
nel Başkanı İlhan Koyuncu olmak 
üzere Konfederasyonumuza bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanları, 
Genel Merkez yöneticileri, Türkiye 
Kamu-Sen Şehit Yakınları ve Gaziler 
Komisyonu Başkanı, Şehit Aileleri 
Federasyonu Genel Başakanı Hamit 
Köse, Şube Başkanlarımız, Eskime-
yen Dostlar Grubu üyeleri ve çok sa-
yıda vatandaş da iştirak etti.
Kocatepe Camii’nin büyüleyici at-
mosferinde okunan Mevlid-i Şerifler 
ve Kuran tilavetinin ardından başta 
Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere 
bu vatan için canını vermiş tüm şe-
hitlerimizin ruhları için hep birlikte 
dualar edildi, ilahiler söylendi.

23.02.2017 
BALIKESİR-ÇANAKKALE 
ŞUBE TEŞKİLAT 
ÇALIŞMALARIMIZ VE 
ZİYARETLERİMİZ.
ÇANAKKALE GÖKÇEADA BELEDİ-
YESİ İLE SOSYAL DENGE TAZMİNATI 
SÖZLEŞMESİ İMZALADIK.
Sözleşme Gökçeada Belediye Başka-
nı Sayın Ünal ÇETİN ile Sendikamızın 
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali 
KALAFAT, Balıkesir-Çanakkale Şube 
Başkanımız Halil AYDOĞDU arasın-
da Başkanlık makamında imzalandı.
İmza töreninde Gökçeada Belediye 
temsilcimiz Zeki İNAN hazır bulundu.
 Başkan ÇETİN, “İmkanlarımız  ora-
nında personelin bütçesine katkıda 
bulunmak, çalışma şevkini, perfor-
mansını arttırmak ve vatandaşa daha 
iyi hizmet verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” 
diye konuştu. Şueb Başkanımız Ha-
lil AYDOĞDU ise Başkan AKCAN’na 
çalışanlara vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ederek, günün anısı-
na bir plaket taktim etti.Sözleşmenin 
hayırlı olmasını diledi. 
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27.02.201 
AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ BELEDİYESİ İLE 
SOSYAL
DENGE TAZMİNATI 
SÖZLEŞMESİ İMZALADIK

Sözleşme Belediye Başkan Vekili Sayın Yücel ERDÖNMEZ 
ile Genel Başkan Yardımcımız Mustafa YORULMAZ ve Af-
yonkarahisar Şube Başkanımız Mehmet DEMİR arasında 
Başkanlık makamında imzalandı.
İmza töreninde işyeri temsilcimiz Halil ÖZSOY, Mali Hiz-
metler Müdürü Süleyman GÜNEŞ ve Zabıta Amiri Oğuz 
ALTINTAŞ hazır bulundu.
Genel Başkan Yardımcısı Yorulmaz, “Belediyemiz ile yaptı-
ğımız bu sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
İnşallah yapılan bu sözleşme ile hem memurlarımız hem 
de belediyemiz kazanacaktır’’ dedi.
Belediye Başkan Vekili Yücel Erdönmez ise ‘’Belediye-
miz imkânları ölçüsünde memur personellerimizin mali 
haklarını iyileştirme yönünde gayretlerimiz oldu. Yapılan 
sözleşme bütün memur kardeşlerimize hayırlı olsun’’ diye 
konuştu.

06.04.2017
Genel Başkan İlhan Koyuncu Bengü Türk Söz Hakkı prog-
ramında Yılın ilk üç ayını çalışanlar, emekliler ve dar gelirli 
vatandaşlar için sıkıntılı aylar olarak değerlendirdi. 
Koyuncu,“Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir 
toplu sözleşme faciası yaşandı. Bazı sözde sendikalar, çalı-
şanlarımızın birikmiş binlerce sorunu ortadayken iktidarla 
gizlice anlaşıp kamu görevlilerini masada sattılar. Her olay-

da milli iradeden bahsedenler, toplu sözleşme görüşmele-
rinde memurların iradesini hiçe saydılar ve kendi nefisleri-
ne yenik düştüler.
Memurların iradesi 2014 yılı için 123 lirayı, 2015 yılı için ise 
%3+3’ü kabul etmezdi. Milletin iradesi, emekliyi, memuru, 
dul ve yetimi ekonomik karanlığa sürükleyecek bu rezalete 
onay vermezdi ama iktidarın iradesi ve sözde sendikaların 
şahsi çıkarları, milletin iradesini yok saydı.
Kamu görevlileri bugün, Ağustos ayındaki toplu satış söz-
leşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kal-
mıştır.  Yılın ilk üç ayında enflasyon %3,6 olarak gerçekleşti. 
Gıda fiyatları üç ay içinde %8,5 zamlandı. 
Benzin 5 lirayı aştı. Peynir, zeytin, fasulye, pirinç el yakıyor, 
patates lüks tüketim haline geldi.

Toplu sözleşme tiyatrosunun figüranı malum konfederas-
yonun, memurlara reva gördüğü 123 TL’lık zam da 3 ayda 
eridi.  Ekonomi iyi yolda, istikrar sürüyor, enflasyon düşü-
yor masalı, çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kâbusa dönüş-
tü. 

Milletimizin en çok tükettiği 47 temel gıda ürünü baz alın-
dığında fiyat artışı yüzde 10,5’i; 17 temel sağlık hizmetinde 
ortalama yıllık fiyat artışı %69’u bulmaktadır. Dört kişilik 
ailenin zorunlu harcamaları son bir yılda tam 310 lira zam-
landı.
Buna rağmen memurlara 2014 yılı için 123 lira, 2015 için ise 
%3+3 zam yapılması öngörüldü; bu da yetmiyormuş gibi 
memurun enflasyon farkı dahi ellerinden alındı. 

2014 yılında çocuk parası, aile yardımı, doğum, ölüm yar-
dımları, ek ödemeler, ek dersler, fazla mesai ücretleri ve 
tazminatlar artmadı. Bugün memurun eline geçen zam, 
yılın ilk üç ayında gerçekleşen enflasyonunun bile altında-
dır.” açıklamalarını yaptı.

21.03.2017
OMBUDSMAN ŞEREF 
MALKOÇ’TAN KONFEDERASYONUMUZA ZİYA-
RET
Kamu Denetçiliği Kurumu Baş denetçisi (Ombudsman) 
Şeref Malkoç, beraberinde Kamu Denetçisi Mustafa Özyar 
ve Genel Sekreter İbrahim Kılıç ile birlikte Konfederasyo-
numuzu ziyaret etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve bağlı 
sendikalarımızın Genel Başkanlarının hazır bulunduğu zi-
yarette, Kamu Denetçiliği Kurumunun çalışmaları ve sivil 
toplum kuruluşları ile birlikte yapılabilecek çalışmalara iliş-
kin görüş alış verişinde bulunuldu.

27.03.2017 
kamu personeli danişma kurulu (kpdk) mart ayi 
toplantisi hizmet kolumuza dair ek taleplerimiz. 
Türk Yerel hizmet-sen kamu personeli danişma 
kurulu toplantisi ek talepler
 
1. yerel yönetimler bakanlığı kurulmalı; (belediye-
lerde farklı uygulamaların düzeltilmesi ve deneti-
min sağlanması.)

2. yerel yönetimler de çalışan personelin maaşları-
nın genel bütçeden ödenmesi;

3. asli ve süreklilik gerektiren görevlerin kadrolu 
memurlar tarafından yaptırılması;
(belediyelerde memur eli ile yapılması gereken 
görevler imza yetkisi bulunmayan işçi kadrosu ve 
taşeron personel ile yapılmakta)

4. itfaiye personeli için
a) itfaiye personelinin gih sınıfından itfaiye hiz-
metleri sınıfı veya teknik hizmetler sınıfına alınma-
sı,
b) yıllık 60 gün olan fiili hizmet süre zammı (yıp-
ranma payı) 90 güne çıkarılması,  kanun ve yönet-
melikte belirtildiği gibi uygulanması,

c)  iş riski ve güçlüğü tazminatının arttırılması,

d) görev esnasında iş kazası sonucu hayatını kay-
bedenlerin şehit sayılması için kanun değişikliği 
yapılması
e) maktu mesai ücretinin gelir vergisinden muaf 
tutulması ve emekliliğe de yansıtılması,

f) mesai mevfumu gözetmeden çalışan itfaiye 
personelinin yemek bedellerinin kurum tarafından 
karşılanması

5. zabita personeli için
a) zabıta personelinin gih sınıfından zabıta  hiz-
metleri sınıfı veya teknik hizmetler sınıfına alınma-
sı,
b) yıllık 90 gün fiili süre zammı (yıpranma payı) 

verilmesi,
c) iş riski ve güçlüğü tazminatının arttırılması,
d) görev esnasında iş kazası sonucu hayatını kay-
bedenlerin şehit sayılması için kanun değişikliği 
yapılması,
f) mesai mevfumu gözetmeden çalışan zabıta 
personelinin yemek bedellerinin kurum tarafından 
karşılanması,
g) fiili ve sözlü saldırılara maruz kaldıkları için cay-
dırıcılık amacı ile silah verilmesi,

6. görevde yükselme sınavının açılışı idarenin key-
fiyetinden kurtarılmalı, açık kadrosu bulunan tüm 
kurumlarda görevde yükselme sınavı açılmalıdır. 
mülakatla değerlendirme kaldırılmalı, unvan deği-
şikliklerinin sınavsız olarak mezun oldukları okulla-
ra göre kadrolara atanmasının yapılması;

7. yerel yönetimlerde yüksel okul mezunu işçi sta-
tüsünde çalışanlara kadro verilmesi;

8. şef statüsünde çalışanların özlük haklarında 
iyileştirme yapılmalı ve 1.dereceye kadara düşü-
rülmeli şeflerin ek ödeme oranlarının artırılması, 
yan ödeme kararnamesinin yeniden düzenlen-
mesi, şeflerin özel hizmet tazminatlarının ve yan 
ödemelerinin adalet bakanlığı’nda çalışan aynı ün-
vandaki personel ile eşit işe eşit ücret mantığı kap-
samında eşitlenmesi konularının değerlendirilerek 
mağduriyetlerin giderilmesi 

9. 4688 sayılı yasanın 32.maddesindeki mahalli 
idarelerde sözleşme yapılmasının önündeki (per-
sonel gideri, hazineye borç gibi) sınırlandırılmanın 
kaldırılması, sosyal denge tazmınatı aylık tavan tu-
tarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek göster-
ge dahil) %100’ dür sosyal denge tazminatı aylık 
taban tutarınında en yüksek devlet memuru aylı-
ğının (ek gösterge dahil) % 80 olarak belirlenme-
si,sosyal denge tazminatı sözleşmesi keyfiyetten 
kurtarılarak genele yaygınlaştırılması. 

10. özel hizmet tazminatları ek gösterge ve maaş-
larda sosyal ödemelerin tümünü emekli ikramiye-
sine ve emekli maaşına sayılması;
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11. mahalli idarelerde 657’ye tabi en 
düşük ek göstergeli çalışan persone-
lin 2200 ek göstergeye çıkartılması.

12. evlendirme memurlarının mesai 
dışı ve hafta sonu kurum dışı yapmış 
oldukları görev için ek ödeme veya 
maktu ücret ödenmesi

13. devlet memurları izin yönetmenli-
ğinde değişiklik yapılarak hafta sonu 
resmi ve dini tatil günleri sayılmaya-
rak sadece iş günü yıllık izinden sa-
yılması.

14. mahalli idarelerinde çalışan ko-
ruma güvenlik memurlarına silah 
tazminatı, maktu mesai ücreti,  fiili 
hizmet süre zammı (yıpranma payı), 
ödenmesi ve yiyecek bedellerinin ku-
rumlarınca karşılanması.

07.04.2017
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Kanal B 
TV Güncel programı sunucusu Emre 
İlkan Sarklıca’nın canlı yayınında 2017 
yılının ilk üç aylık döneminin çalışan-
ları ve emeklileri ekonomik olarak 
nasıl etkilediğini, gündemi ve çalışma 
hayatını değerlendirdi.

16.05.2017
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Bengü 
Türk” Söz Hakkı” programı yapımcısı 
Gökhan Altunkaş ile sendikal çalış-
malar, ülke gündemi ve çalışma ha-
yatı üzerine değerlendirmeler yaptı. 

31.05.2017
CHP HEYETİ KONFEDERAS-
YONUMUZU ZİYARET ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Sivil Toplum 
Kuruluşlarından sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İzmir 
Milletvekili Atilla Sertel Genel Başka-

nımız İsmail Koncuk’u ziyaret etti.
Toplantıya Türk Yerel Hizmet-Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Kon-
federasyonumuza bağlı sendikaları-
mızın Genel Başkanlarının da katıldığı 
görüşmede, çalışma hayatı ve sorun-
ları değerlendirildi.

01.06.2017
 SENDİKALARIMIZDAN İLK-
SAN’A HAYIRLI OLSUN 
ZİYARETİ
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Türk Yerel Hizmet-Sen 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz, geçtiğimiz 
günlerde olağan Genel Kurullarını 
gerçekleştiren ve yeniden aynı gö-
reve seçilen İLKSAN Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncer Yılmaz’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundular.

17.11.2015 
Vefat Eden Yöneticilerimiz İçin Mevlit 
Okuttuk
Programda, ebediyete intikal eden 
yöneticilerimiz için Kuran tilaveti ve 
hatimi gerçekleştirildi. Türkiye Ka-
mu-Sen bağlı sendikalarımızın genel 
başkanları ve genel merkez yönetici-
leri de Mevlid-i Şerif’de hazır bulun-
du.

24.07.2017
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLE-
RİMİZİ DPB’YE VERDİK
2018-2019 Yılı toplu sözleşme gö-
rüşmeleri öncesinde Türkiye Ka-
mu-Sen’in taleplerinin yer aldığı ça-
lışmayı Devlet Personel Başkanlığına 
teslim ettik.
Genel Toplu Sözleşme Sekreterimiz 
ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Ne-
cati Alsancak, sendikalarımızın Toplu 
Sözleşme Sekreterleri ve Uzmanla-
rımızdan oluşan heyetimiz Devlet 
Personel Başkan vekili Enes Polat’ı 
makamında ziyaret etti.

17.07.2017
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU-
MUZ ANKARA`DA TOPLANDI
Türkiye Kamu-Sen Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı Başkent Ankara’da 
gerçekleştirildi.
 

Genel Başkanımız İsmail Koncuk, 
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu, sendikalarımızın Ge-
nel Başkanları, Genel Merkez Yöne-
ticilerimiz ve il temsilcilerimizin hazır 
bulunduğu Yüksek İstişare Kurulu 
toplantımızda, 15 Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 
milli birliğimize, demokrasimize ve 

cumhuriyetimize olan bağlılığımız 
bir kere daha vurgulanırken, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah 
arkadaşları, 15 Temmuz şehitleri ile 
birlikte tüm şehitlerimiz, saygı duru-
şu ve İstiklal Marşının ardından Türk 
Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ha-
zım Zeki Sergi’nin okuduğu Kuran-ı 
Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

01.08.2017 
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Bengü 
Türk “Söz Hakkı” programında Gök-
hanAltunkaş ile toplu sözleşme ha-
zırlıklarını, beklentilerini, Yerel hizmet 
kolumuzla ilgili taleplerimizi, ülke 
gündemini ve çalışma hayatını de-
ğerlendirdi. 

05.08.2017
Çalişma ve sosyal güvenlik bakani jü-
lide sarieroğlu’nu ziyaret ettik
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkani Is-
mail Koncuk, Türk Yerel Kizmet-Sen 
Genel Başkani Ilhan Koyuncu Ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yeni Ka-
binede Çalişma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanliği Görevine Getirilen Jülide 
Sarieroğlu’nu Ziyaret Etti. 
Çalişma Ve Sosyal Güvenlik Bakanli-
ği Merkez Binasinda Gerçekleştirilen 
Görüşmeye Türkiye Kamu-Sen Genel 
Teşkilatlandirma Sekreteri Ve Türk 
Büro-Sen Genel Başkani Fahrettin 
Yokuş Ve Türkiye Kamu-Sen Genel 
Basin Sekreteri Ve Türk Haber-Sen 
Genel Başkani Sedat  Yilmaz şehir di-
şinda olmalari nedeniyle katılamaz-
ken,  Genel Başkanimiz Ismail Koncuk 
Ile birlikte Türk Yerel Hizmet-Sen Ge-
nel Başkani Ilhan Koyuncu ve diğer 
sendikalarımızın genel başkanları 
katıldı.

07.11.2017 
SALDIRIYA UĞRAYAN 
GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İs-
mail Koncuk, Türk Yerel Hizmet-Sen 
genel Başkanı İlhan Koyuncu ve 
Kamu sen’e bağlı sendikalarımızın 
Genel Başkanları, önceki gün Anka-
ra’da bir benzin istasyonunda şehir 

magandaları tarafından aileleri ile 
birlikte saldırıya uğrayan Gazi Muzaf-
fer Oktay ve Gazi İbrahim Kızılkaş’ı 
ziyaret etti.
08.08.2017
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Kanal B 
TV Güncel programı sunucusu Emre 
İlkan Saklıca’nın canlı yayınınd, Toplu 
sözleşme sürecinin başlaması ile bir-
likte kamu çalışanlarının beklentileri-
nin nasıl olduğu, genel talepler, yerel 
hizmetteki talepler, ile ülke gündemi 
ve çalışma hayatını değerlendirdi.

18.08.2017
TÜRK YEREL HİZMET-SEN 
GENEL BAŞKANI İLHAN 
KOYUNCU MEMURUN CEBİN-
DEN ELİNİZİ ÇEKİNİZ! 
Konfederasyonumuza bağlı Türk Ye-
rel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan 
Koyuncu tarafından yapılan basın 
açıklamasında, “Çalışma barışını ze-
deleyen, sendikal ayrımcılığa sebe-
biyet veren; hukuka ve hakkaniyete 
aykırı olduğu Danıştay İçtihat karar-
ları ile kesinleşen ve uygulanması-
nın telafisi zor durumlar yaratacak 
olan dayanışma aidatına 4. Dönem 
Toplu Sözleşme Metninde asla yer 
verilmemelidir” denildi. Açıklamada 
yetkili sendikaya seslenen Türk Ye-
rel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan 
Koyuncu “Yerel Yönetim Çalışanları-
nın çözüm bekleyen yüzlerce soru-
nu varken, her şeyi çözdünüz de sıra 
sözleşme aidatına mı kaldı. ” Allah 
Gözünüzü Doyursun.” Artık “Memu-
run Cebinden Elinizi Çekiniz.” ifadele-
rine yer verdi
 Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başka-
nı İlhan Koyuncu yaptığı açıklamada; 
Çalışma barışını zedeleyen, sendikal 
ayrımcılığa sebebiyet veren; hukuka 
ve hakkaniyete aykırı olduğu Danış-

tay İçtihat kararları ile kesinleşen ve 
uygulanmasının telafisi zor durumlar 
yaratacak olan dayanışma aidatına 
4. Dönem Toplu Sözleşme Metninde 
asla yer verilmemelidir.
 
Yerel Yönetimler Hizmet kolunda yet-
kili sendika, tüm yasaları yok saymış, 
kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen 
3. Dönem Yerel Yönetimler Hizmet 
Kolu Sözleşme Metnine koydurduğu 
sözleşme aidatını 4. Dönem sözleş-
me Metninden çıkarmalıdır. Çünkü 
ilgili maddenin iptali için sendika-
mızın açmış olduğu dava, Danıştay 
11. Dairesinde çok önemli bir karar 
aşamasına gelmiştir. Danıştay savcısı 
14 Nisan 2017 tarihinde görüşünü bil-
dirmiş” Belirtilen nedenlerle, davaya 
konu Toplu Sözleşmenin 4. Bölümü-
nün 1. Maddesinin 2. Fıkrasının ipta-
li gerektiği düşünülmektedir.” Diye 
mütalaasını vermiştir.  Yasaların ilgili 
maddeleri ve savcının görüşü açıkça 
gösteriyor ki Danıştay dairesi adli ta-
til sorası bu maddeyi iptal edecektir.
Mevcut içtihat kararları ortadayken 
yargıyı ve kurumları daha fazla yor-
mayalım, yıpratmayalım. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide 
Sarıeroğlu’nu yargı kararlarına uyma-
ya ve davet ediyoruz. Sözde yetkili 
sendikaya, sesleniyorum, Yerel Yö-
netim Çalışanlarının çözüm bekleyen 
yüzlerce sorunu varken, her şeyi çöz-
dünüz de sıra sözleşme aidatına mı 
kaldı. “Allah Gözünüzü Doyursun.” 
Artık “Memurun Cebinden Elinizi 
Çekiniz.” Ya da kuruluş amaçlarını-
zı belirten Sendika Tüzüğünüzün 3. 
Maddesinde yer alan “…. hukukun üs-
tünlüğünü ve demokrasiyi esas alır.” 
İfadesini tüzüğünüzden çıkartınız” 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

03.10.2017
Genel başkan İlhan Koyuncu, Bengü 
Türk “Söz Hakkı” canlı yayınında Gök-
han Altunkaş ile ülke göndemine dair 
önemli değerlendirmelerde bulundu. 
Sendikal çalışmalar ve Yerel hizmet 
kolumuzun sorunları ve çözüm öne-
rilerini anlattı. 
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09.01.2018
Genel Başkan İlhan Koyuncu, Bengü 
Türk TV “Söz Hakkı” canlı yayının-
da Gökhan Altunkaş’ın konuğu oldu. 
Programda 2017 yılının çalışanlar, 
emekliler açısından nasıl geçtiğinin 
geçtiğini, 2018 yılında hangi sıkıntıla-
rın beklediğini ryrıntılı bir şekilde tahlil 
eden genel başkan Türkiye Kamu-Sen 
AR-GE çalışmalarından örnekler sun-
dui. İlerleyen bölümde yerel hizmet 
kolunda çalışanların sorunlarına ve 
çalışmalarına yer verdi. 
Genel Başkan İlhan Koyuncu “Söz 
Hakkı” programında Türkiye Ka-
mu-Sen Araştırma Geliştirme Merke-
zinin verilerine gore 2017 yılının genel 
değerlendirmesini açıkları.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan 
Aralık 2017 fiyatlarına göre yapılan 
araştırmada çalışan tek kişinin yoksul-
luk sınırı 2.668,74 TL;
Dört kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi ise 5.487,30 Lira;
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asga-
ri geçim haddinin bir önceki aya göre 
%1,01 oranında arttığını göstermekte.
Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir ön-
ceki aya göre %0,78 oranında yükseldi 
ve 2.054,64 Lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama 
gıda ve barınma harcamaları toplamı 
ise 2017 yılı Aralık ayında 2.080,59 
Lira olarak tahmin edildi. 
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ai-
lenin sağlık kuruluşlarının belirlediği 
gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilme-
si için gerekli harcamanın Aralık 2017 
verilerine göre günlük 42,2 TL olduğu 
belirlendi. Ailenin aylık gıda harcama-
sı toplamı ise 1.266,48 TL oldu. Aralık 
2017 itibarı ile ortalama 2.977,67 TL 
ücret alan bir memurun ailesi için yap-
tığı gıda harcaması, maaşının %42,5’ini 
oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 
814,11 TL olarak belirlenen kira gide-
ri ise Aralık 2017 ortalama maaşının 
%27,3’üne denk geldi.

Buna göre bir memur, ortalama ma-
aşının %69,8’ini yalnızca gıda ve ba-
rınma harcamalarına ayırmak zorun-
da kaldı. Ortalama ücretle geçinen 
bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, 
eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için 
Aralık 2017 maaşından geriye yalnızca 
899,26 TL kaldı.

Yılın bütününe bakıldığında ise 2017 
yılında ailenin vazgeçemeyeceği zo-
runlu harcama kalemlerinde, en yük-
sek artış %22,9’la ulaşım harcamala-
rında gerçekleşti. Bunu %19,8 zamla 
spor ve %15,2 zamla gıda harcamaları 
takip etti.  Geçtiğimiz yıl boyunca ai-
lenin sağlık harcamaları %14,1; giyim 
%13,5; ev eşyası ve diğer masraflar 
%12,6; ısınma giderleri %11,1; su %10,5; 
eğitim harcamaları ise %10,1 zamlandı.   

Bu artışlara bağlı olarak geçen yıl 
2.372,10 Lira olan çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırının %12,5 oranında 
yükseldiği görüldü. 2017 yılında dört 
kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı da 
%13,7 artış göstererek 4.827,87 Lira-
dan 5.487,30 Liraya çıktı. Bu dönemde 
açlık sınırı da %12,8 oranında yükseldi.   

2017 yılında vatandaşların zorunlu 
harcama giderlerinde yaşanan bu ar-
tışlara rağmen memur maaşları tem-
muz ayındaki enflasyon farkı ile birlik-
te ancak %10,1 oranında arttı. Böylece 
memur maaşlarının hem resmi enf-
lasyon karşısında hem de harcamalar 
karşısında eridiğinin tescillenmiş oldu-
ğunu ifade etti.  

SENDİKAMIZ ŞUBE BAŞKANLARINI 
ANKARA’DA TOPLADI
Şubelerimiz olağan genel kurullarını 
birlik ve beraber içinde tamamladı. 
Görevlerine devam eden yöneticilerimiz 
yanında görevlerini yeni arkadaşlarına 
devreden yöneticilerimiz oldu. Bu yarış-
ta kaybeden ve kazanan şahıs bazında 
olmamıştır. Kazanan elbette Türk Yerel 
Hizmet Sendikamızdır. Teşkilat esasın-
da değerlendirme bu şekilde olmalıdır. 
Görevini devreden, yıllardır sendikamıza 
hizmet yapan tüm teşkilat mensupları-
mıza sonsuz şükranlarımızı sunarız. Yeni 
görev alanlara sonsuz başarılar dilerken 
onlardan önceki yöneticilerimizle daya-
nışma içinde olmalarını istiyoruz.

Sendika yönetimiz, şube başkanıyla 
birlikte ilk toplantısını 11-12 Ocak 2018 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirdi. Yeni 
seçilen şube başkanlarının tanıtılması ve 
teşkilatla bütünleşmesi sağlandı. Yıllarını 
bu teşkilata hizmetle geçiren, tecrübeli 
başkanlarımız sendikamızın geleceği 

hakkında görüş ve düşüncelerini ifade 
ederek çeşitli tavsiyelerde bulundular. 
Tüm başkanlarımıza sendikanıza verdik-
leri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dileriz.  
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MALİ RAPORLAR

TÜRK YEREL HİZMET_SEN GENEL MERKEZİ
DENETLEME KURULUNUN

01.01.2014 - 31.12.2017
DÖNEM SONU RAPORU

 Sendika Denetleme Kurulumuzun 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları Kanunu ve Tüzüğümüzün 27. madde-
si gereğince yapmış olduğu idari ve mali denetlemelerinde; 

A-İDARİ YÖNDEN
1. 2014-2015-2016-2017 yıllarına ait yasal defterlerinin zama-
nında tasdik ettirildiği, 
2. Yönetim Kurulu Karar defteri, gelen ve giden evrak kayıt 
defterinin usulüne göre tutulduğu,
3. Yapılan yazışmaların 2 nüsha olarak yazıldığı ve 1 nüshası-
nın ilgili dosyasında muhafaza edildiği, yazışmalara zama-
nında cevap verildiği, 
4. Üye kayıt formlarının (Ek-1) zamanında onaylanarak ku-
rumlara gönderildiği ve üye çekilme formlarının (Ek-3) takip 
edilerek düşüldüğü, 
5. Sendikamızın yasal tüm defter ve belgeleri ile bunların 
dayanak ve eklerinin, sendikamızın hizmet binasında bulun-
durulduğu ve önceki yılların gelir-gider ve harcama belgele-
rinin saklandığı görülmüştür. 
6. Sendikamıza 01.01.2014 ile 31.12.2017 tarihleri arasında 
8548 adet üye kaydının yapıldığı, Aynı dönemlerde 4549 
adet üyenin çekildiği veya emekli olduğu, 31.12.2017 tarihi 
itibariyle 14.395 üyemizin olduğu, Üye Takip sistemimizde 
ise 15.735 üyenin olduğu tespit edilmiştir.
7.  2014-2015-2016-2017 yıllarında üyelerimize dağıtılmak 
üzere;
a) 17.000 adet duvar takvimi,
b) 22.000 adet masa takvimi,
c) 20.000 adet kalem takımı
d) 20.000 adet ajanda,
yaptırıldığı ve Genel Merkezimiz tarafından şubelerimize 
gönderildiği kayıtlardan anlaşılmıştır.

B-MALİ YÖNDEN
8. Mali işlemlerin, Serbest muhasebeci mali müşavir tara-
fından yürütüldüğü ve ayrıca bağımsız denetleme raporları 
hazırladığı görülmüştür.

9. Sendikamızın muhasebe işlemleri; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu Hükümleri uyarınca çıkarılan “Tek düzen muhasebe 
sistemi ve özel hesap planına uygun bilanço esasına göre 
tutulmuştur.

10. Giderlerin usulüne belgelere göre yapıldığı, Gelir ve 
Gider belgelerinin, bilgisayar ortamında düzenlenen tahsil, 
tediye ve mahsup fişlerine bağlandığı görülmüştür.
11. 01.01.20014 ile 31.12.2017 tarihleri arasında aidat, fi-
nansman ve diğer gelirlerimiz 11.070.172,15 TL olduğu ( 
10.779.409,40 TL aidat, 290.762,75 TL finansman ve diğer 
gelirler) aynı dönem içerisinde Genel Merkez, Şube Giderleri 
ve Diğer Giderlerimiz toplamı 9.180.101,76 TL  olduğu (Şube 
3.187.347,11TL  Genel Merkez 5.954.657,72 TL   Diğer Gider 
38.096,93 TL.) 

12. Sendikamızın 2017 yılı sonu banka hesaplarında 
1.636.714372 TL. Kasa mevcudunun 3.289,34 TL olduğu 
kayıtlardan anlaşılmıştır.
 
13. Sendikamızın 14.902,72 TL. borçlu olduğu (Sosyal Gü-
venlik Kuruluşlarına 10.442.01 TL.,  Vergi ve Fonlara 4.349.52 
TL.) kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır.

14- Genel Merkez hizmet aracı ile 5 Şubenin hizmet araçları 
yenilenmiş, Denizli şubeye Genel Merkezin eski hizmet aracı, 
Balıkesir Şubeye’de Mersin Şubenin eski hizmet aracı tahsis 
edildiği demirbaş kayıtlarından anlaşılmıştır. 

15- Sendikamızın Kurumlardaki üye aidatı alacağı 
2.932.230,65 TL olduğu muhasebe kayıtlarından anlaşılmış 
olup, bu alacağımızın Genel Merkez hesaplarına aktarılması 
için kurumlarla yazışmaların yapıldığı, akabinde şubelerle 
irtibatlı olarak yasal sürecin başlatıldığı görülmüştür.  

16- Dönem sonu denetleme neticesinde bu rapor 26.01.2018 
tarihinde Denetleme Kurulumuz tarafından imza altına 
alınmıştır. 

Genel Kurulumuzun Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel Hiz-
met-Sen camiasına hayırlı olmasını diler, Saygılar sunarız.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu

Savaş AĞSU
Denetleme Kurulu Başkanı

Nevzat KUKARA   Necati KORDALI
Raportör Üye   Raportör Üye

Baykan SAVAŞ   Tahir ALTINDİŞ
Raportör Üye   Raportör Üye
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Ferdi Kaza Sigortası Ödemelerimiz Yapılıyor

2014-2015-2016-2017 yıllarını kapsayan dönemde sendi-
kamız üyelerinden ferdi kaza sigortası kapsamında sakat-
lanan, vefat eden dokuz üyemizin varislerine ferdi kaza 
sigortası ödemeleri yapılmıştır.

1. Bursa ili Osmangazi Belediye personeli üyemiz Atakan 
DÖKÜMCÜGİL trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Fer-
di kaza sigortası kapsamında varislerine 15.000 TL. öde-
me yapıldı.

2. Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediye personeli üyemiz 
Mürsel BAĞCI trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Fer-
di kaza sigortası kapsamında varislerine 15.000 TL. öde-
me yapıldı.

3. Antalya ili Kaş Belediye personeli üyemiz Salih KAP-
LAN tra fik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ferdi kaza si-
gortası kapsamında varislerine 15.000 TL. ödeme yapıldı.

4. Bursa Şube Başkan Yardımcımız Hasan SÖNMEZ trafik 
kazası sonucu ayak kısmından uzun süren tedavi sebe-
biyle 2.500 TL. ödeme yapıldı.

5. Isparta ili Keçiborlu İlçesi Senir Belediye personeli üye-
miz  Mehmet ÜNAL saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ferdi 
kaza sigortası kapsamında varislerine 15.000 TL. öde me 
yapıldı.

6. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatsu Genel Müdürlüğü 
per soneli üyemiz Çağrı Kamil BAŞER trafik kazası so-
nucu haya tını kaybetti. Ferdi kaza sigortası kapsamında 
varislerine 15.000 TL. ödeme yapıldı.

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
per soneli üyemiz Hayati GÖKÇAN iş kazası sonucu haya-
tını kaybetti. Ferdi kaza sigortası kapsamında varislerine 
15.000 TL. öde me yapıldı.

8. Kars belediye personeli üyemiz Aytekin YARDELEN 
trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ferdi kaza sigorta-
sı kapsamında varislerine 15.000 TL. öde me yapıldı.

9. Elazığ ili Sivrice Belediye personeli üyemiz Şevki GÜN-
DAĞ trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ferdi kaza si-
gortası kapsamında varislerine 15.000 TL. ödeme yapıldı.

Davalar İle İlgili Genel Bilgiler ve Değerlendirmeler
Sendikamız genel merkezi ve üyelerinin tüm davaları 
toplam üç birimde görülmekte olup bu birimler sırası ile

a) İdare Mahkemesi,
b) İstinaf Mahkemesi
c) Danıştay; olarak adlandırılmaktadır.

Bu nedenle davaların ayrımı da bu birimlere göre yapıl-
mıştır. İlk derece mahkemesi olarak İdare Mahkemelerin-
de görülen davaların bir kısmı İstinaf incelemesine tabi 
tutulmak için Bölge İdare Mahkemelerine gönderilmekte 
orada kesinleşmekte, bir kısmı ise istinaf mahkemelerin-
den sonra Danıştay’a gitmekte, Danıştay incelemesinden 
geçerek kesinleşmektedir. Dolayısıyla raporumuz üç kı-
sım halinde hazırlanmıştır.
a) İlk derece mahkemesi olarak adlandırılan İdare Mah-
kemelerinde toplam 1178 adet davamız bu- lunmaktadır.

b) Temyiz mercii olan Danıştay’da ise toplam 729 adet 
davamız bulunmakta olup bu davaların tamamı derdest-
tir.
c) İstinaf mahkemesi olarak adlandırılan Bölge İdare 
Mahkemeleri ise yeni faaliyete geçmiş olup, Danıştay ile 
İlk derece mahkemeleri arasında ara bir mahkeme olarak 
kurulmuştur. Bölge İdare Mahkemelerinde toplam 91 adet 
dosyamız bulunmaktadır.
Davaların kazanılma olayı değişen siyasi ortam nedeniy-
le yüzde 50 civarında olup, tüm dosyalarda üyelerimizin 
hak ve menfaatlerini korumak için sonuna kadar takip et-
mekte ve tüm yasal haklarımızı kullan- maktayız.
Dayanışma Aidatı Kesintisine Yönelik Hukuksal Mücade-
lemiz Tam Gaz Devam Etmektedir.
Sendika Genel Merkezi olarak üyelerimizden haksız ola-
rak kesilen “Dayanışma aidatı kesintisi” uygulamasının ip-
tali için Türkiye’nin dört bir yanında davalar açmaktayız. 
Bir örnek vermek gerekirse;

Dayanışma aidatı kesintisinin iptali için Antalya 1. İda-
re Mahkemesinde 2014/1256 esası ile açmış olduğumuz 
dava 2015/774 karar sayılı ilamı ile lehimize sonuçlanmış-
tır. İş bu karar Danıştay 11. Dairesinin 2015/7082 esas sayılı 
ilamı ile de onanmış ve kesinleşmiştir.

Sendika Genel Merkezi, yargı kararının gereğinin yerine 
getirilmesi, dayanışma aidatı uygulamasının sonlandırıl-
ması ve üyelerden yapılan kesintilerin de üyelerimize geri 
iadesi için kuruma müracaat etmiş,

171 kurum ödeme yapmaya yanaşmamıştır.
Bunun üzerine sendika genel merkezi tarafından Antalya 
Büyükşehir Belediyesi aleyhine icra takibi yapılmış, bele-
diyece takibe itiraz etmiştir.
Bunun üzerine de tarafımızca Antalya 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 2016/318 esas sayılı dosyası ile dava açıl-
mış ve açtığımız dava lehimize sonuçlanmış, üyelerimiz-
den kesilen toplam 12.417 TL dayanışma aidatı kesintisinin 
yasal faizi ile birlikte üyelerimize geri ödenmesine karar 
verilmiştir.
Yine aynı şekilde; yapılan dayanışma aidatı kesintisi nede-
niyle Bolu il özel idaresi aleyhine Sakarya 1. İda- re Mah-
kemesinde 2012/975 esas sayılı numarası ile dava açılmış 
karar lehimize sonuçlanmış ve Danıştay 11. Dairesi tara-
fından da 2013/1196 karar sayılı ilamı ile tasdik edilmiştir.
Bolu il özel İdaresi, yapılan kesintileri ödemek istemeyin-
ce tarafımızca Ankara 11. Asliye Hukuk mahkemesinde 
2015/130 esas sayısı ile dava açmış, açılan dava 2017/24 
karar sayılı ilamı ile lehimize sonuçlanmıştır. Üyelerimiz-
den yapılan toplam kesinti olan 3.175 TL yasal faizi ile bir-
likte üyelerimize geri ödenmiştir.
Bir örnek daha vermek gerekirse, Dayanışma aidatı kesin-
tisinin iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi aleyhine 
İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2012/514 esas sayılı ilamı 
ile dava açılmış karar lehimize sonuçlanmıştır. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ödeme yapmaya yanaşmayın-
ca tarafımızca Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 
2015/8 esas sayılı ilamı ile dava açılmış dava lehimize 
sonuçlanmış 16.500TL tahsil edilerek üyelerimize dağıtıl-
mıştır.
Bu konudaki mücadelemiz Danıştay 11. Dairesinde ilk de-
rece sıfatı ile açtığımız davalarla devam etmektedir.

a) İdare Mahkemelerindeki Davaların İllere Göre Dağılımı 
Şu Şekildedir;
1- Adana İdare Mahkemesinde 9 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır. 
2- Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde 32 adet dava 
dosyamız bulunmaktadır.

Ankara İdare Mahkemelerinde toplam 678 davamız bu-
lunmakta olup mahkemelere göre dağılımı şu şekildedir.
• Ankara 1. İdare Mahkemesinde 47 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 2. İdare Mahkemesinde 51 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 

• Ankara 3. İdare Mahkemesinde 59 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 4. İdare Mahkemesinde 43 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 5. İdare Mahkemesinde 31 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 6. İdare Mahkemesinde 45 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
•  Ankara 7. İdare Mahkemesinde 46 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 8. İdare Mahkemesinde 35 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
• Ankara 9. İdare Mahkemesinde 55 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Ankara 10. İdare Mahkemesinde 32 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 11. İdare Mahkemesinde 31 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 12. İdare Mahkemesinde 32 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 13. İdare Mahkemesinde 28 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 14. İdare Mahkemesinde 41 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 15. İdare Mahkemesinde 39 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 16. İdare Mahkemesinde 41 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Ankara 17. İdare Mahkemesinde 13 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
*  Ankara 18. İdare Mahkemesinde 11 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Antalya İdare Mahkemesinde 3 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır.
* Balıkesir İdare Mahkemesinde 26 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Bolu İdare Mahkemesinde 3 adet dava dosyamız bulun-
maktadır.
* Bursa idare Mahkemesinde 3 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır.
*  Çanakkale İdare Mahkemesinde 5 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Çorum idare Mahkemesinde 4 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır.
* Denizli İdare Mahkemesinde 14 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır. 
* Edirne İdare Mahkemesinde 8 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır. 
* Elazığ İdare Mahkemesinde 3 adet dava dosyamız bu-
lunmaktadır.
* Erzincan İdare Mahkemesinde 2 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Erzurum İdare Mahkemesinde 12 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 
* Eskişehir idare mahkemesinde 23 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır. 

HUKUK
2014 İle 2018 Yılları Arası
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* Gaziantep idare Mahkemesinde 42 adet dava 
dosyamız bulunmaktadır.
* Hatay idare Mahkemesinde 1 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Isparta İdare Mahkemesinde 9 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır.
* İstanbul idare Mahkemesinde 41 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* İzmir İdare Mahkemesinde 11 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Kahramanmaraş idare Mahkemesinde 4 adet 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
* Kastamonu idare Mahkemesinde 40 adet dava 
dosyamız bulunmaktadır.
* Kayseri İdare Mahkemesinde 42 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Kırıkkale İdare Mahkemesinde 6 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Kocaeli idare Mahkemesinde 2 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır.
* Konya İdare Mahkemesinde 15 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Malatya idare Mahkemesinde 6 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Manisa idare mahkemesinde 32 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır.
* Mersin İdare mahkemesinde 10 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Muğla İdare mahkemesinde 12 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Sakarya İdare mahkemesinde 11 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Samsun İdare mahkemesinde 26 adet dava dos-
yamız bulunmaktadır. 
* Sivas idare mahkemesinde 7 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Tekirdağ idare mahkemesinde 2 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Tokat İdare Mahkemesinde 1 adet dava dosyamız 
bulunmaktadır.
* Trabzon İdare Mahkemesinde 3 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Yozgat İdare mahkemesinde 37 adet dava dosya-
mız bulunmaktadır. 
* Zonguldak İdare mahkemesinde 10 adet dava 
dosyamız bulunmaktadır.
İdare Mahkemelerinde Görülen Davalardaki Top-
lam Dava Sayısı: 1198 Adet
b) Danıştaydaki Davalarmızın Dairelere Göre Dağı-
lımı Şu Şekildedir.
• Danıştay 2. Daire Başkanlığında 101 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır.

• Danıştay 5. Daire Başkanlığında 86 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
• Danıştay 8. Daire Başkanlığında 10 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
• Danıştay 10. Daire Başkanlığında 54 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
• Danıştay 11. Daire Başkanlığında 237 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır.
• Danıştay 12. Daire Başkanlığında 251 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
• Danıştay 14. Daire Başkanlığında 8 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır.
• Danıştay 16. Daire Başkanlığında 98 adet derdest 
dava dosyamız bulunmaktadır. 
• Danıştaydaki toplam dava sayısı: 845 adet dava.
c) İstinaf  Mahkemelerinde  Görülen  Davaların Da-
ğılımı Şu Şekildedir;
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dai-
resinde toplam 18 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır. 
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Da-
iresinde toplam 6 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır.
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dai-
resinde toplam 22 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır. 
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Da-
iresinde toplam 2 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır.
• Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Da-
iresinde toplam 11 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır.
•  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Da-
iresinde toplam 9 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır. 
• Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Da-
iresinde toplam 4 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır. 
• İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Da-
iresinde toplam 12 adet dava dosyamız bulunmak-
tadır.
• İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Daire-
sinde toplam 3 adet dava dosyamız bulunmaktadır.
• Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Daire-
sinde toplam 3 adet dava dosyamız bulunmaktadır.
İstinaf Mahkemelerinde Bulunan Toplam Dosya Sa-
yısı: 91 Adettir. Genel Toplamda 2134 Davamız Bu-
lunmaktadır.

İş bu rakamlara 2018 yılı dâhil olmayıp, 2018 yılı için 
de sözleşmelerin iptali vs gerekçelerle birçok yeni 
dava açılmaya başlanmıştır.
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ANKARA ŞUBEMİZ İTFAİYE HAFTASINI 
KUTLADI 
İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 91. 
Yılı kutlamaları kapsamında, Anka-
ra Şube Eğitim ve Sosyal İşlerden 
sorumlu Başkan Yardımcısı Halit 
Koyuncu ve Ankara Şube Sekreteri 
Niyazi Hacıömeroğlu ile birlikte sen-
dikamız üyesi İtfaiye Daire Başkanlı-
ğı çalışanlarına ziyaret gerçekleştiril-
di. Sendikamız üyesi itfaiye mensubu  
arkadaşların sorunlarının dile getiril-
diği sohbet toplantısında; Genel ola-
rak yetkili sendika ile İdare arasında 
imzalanan Sosyal Denge Sözleşme-
nin  adaletsizliğinden ve 6360 sayılı 
yasayla birlikte mücavir alanı, İl sını-
rına kadar genişleyen görev yerlerine 
gidiş-gelişlerde yaşanan güçlükleri 
ve ayrıca metropol İlçelerin dışındaki 
İlçelerde görev yaptıklarında ödenen  
harcırah ödemelerindeki anormal ge-
cikmeler ana gündemi oluşturdu. 

ZABITA PERSONELİ KAHVALTIDA 
BULUŞTU 
Türk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şube-
si, Zabıta Teşkilatı’nın 188. Kuruluş 
Yıldönümü nedeniyle Büyükşehir 
Belediyesi zabıta personeline Sürey-
ya Tabiat Parkı’nda kahvaltı verdi. 
Kahvaltıya   Manisa Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Fuat Uzun’da katıldı.
Zabıta personeli, 188. kuruluş yıl-
dönümü çerçevesinde Türk Yerel 
Hizmet-Sen Manisa Şubesi’nin Sü-
reyya Tabiat Parkı’nda verdiği kah-
valtıda buluştu. 
Kahvaltıya Büyükşehir Belediye Ge-
nel Sekreteri Fuat Uzun, Zabıta Dai-
resi Başkanı Aydoğan İra, Türk Yerel 
Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı 
Mustafa Ali Algın  ile birlikte zabıta 
personeli katıldı

DODURGA BELEDİYESİ İLE 
SDT İMZALADI 
Türk Yerel Hizmet-Sen Eskişehir- 
Bilecik-Sakarya Şubemiz Bilecik 
Dodurga Belediyesi ile sosyal denge 
tazminatı sözleşmesi  imzaladı. İmza 
töreninde Belediye Başkanı Sayın 
Selim Tuna Şube Başkanı H.Hüseyin 
Uygun, Şube Başkan Yardımcıları 
C.Murat Erdoğan, Mustafa Çetin, Se-
lami Küçükoğlu ve İşyeri Temsilci-
miz İbrahim Karakaş hazır bulundu-
lar. Şube Başkanımız Uygun, Kurban 
Bayramı öncesinde çalışanlar için 
ekonomik durumlarının iyileştirilme-
sine yönelik bu destekten dolayı  Be-
lediye Başkanı Sayın Selim Tuna’ya 
teşekkür etti.Başkan Tuna da hak ede-
nin her zaman yanında olduğunu ve 
belediye bütçeside el verdiği müddet-
çe dahada iyileştireceğini söyledi.

ÇANAKKALE ECEABAT BELEDİYESİ İLE 
SDT İMZALADI
Çanakkale Eceabat Belediyesinde gö-
rev yapan 26 Memuru kapsayan Sos-
yal Denge Sözleşmesi Eceabat Be-
lediyesi Başkanı Sayın Adem Ejder 
ile Türk Yerel Hizmet-Sen Balıkesir-
Çanakkale Şube Başkanımız Halil 
Aydoğdu arasında imzalandı. Söz-
leşme 1 Ekim 2014 ile 30 Eylül 2015 
tarihleri arasını kapsayacak Sosyal 
Denge Sözleşmesi ile maaşlarının 
yanı sıra her ay 220.00 TL,Ramazan 
Bayramında 500.00 TL, Kurban Bay-
ramında 600.00 TL ödeme yapılması-
na karar verildi. Sözleşme esnasında 
Şube Başkan Yardımcımız Bünyamin 
Sağlam da hazır bulundu. Belediye 
Başkanımız Adem Ejder’e teşekkür 
ederiz. Belediye çalışanı memur ar-
kadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

ERDEK BELEDİYESİ ÜYELERİMİZLE 
KAHVALTIDA BULUŞTU 
Balıkesir - Çanakkale Şube Başka-
nımız Halil Aydoğdu Şube Başkan 
Yardımcılarımız Bünyamin Sağlam, 
Emrah Bayrak ,Özkan Altıntaş De-
netleme Kurulu Üyemiz Cihat Uzgur, 
Balıkesir Büyükşehir Temsilcimiz  
Baybars Çılgın, Erdek Belediyesi 
Temsilcimiz Esra Işıktaş ve Erdek 
Belediyesi Üyelerimizin katılımı ile 
kahvaltıda bir araya geldiler. Akabin-
de İstişare Toplantısı düzenleyerek 
Şube Başkanımız Haliln Aydoğdu 
Sendikal Çalışmalar ve faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. Üyelerimizin 
sorunlarını dinledi. Üyelerimizde 
böyle bir organizasyonla sizlerle bir 
araya gelmekten mutlu olduklarını  
Şube Başkanı  ve  Başkan Yardımcı-
larına teşekkür  etti.

BALIKESİR BALYA BELEDİYESİ 
İLE SDT İMZALANDI 
Balıkesir Balya Belediyesi’nde görev 
yapan 11 memuru kapsayan Sosyal 
Denge Sözleşmesi Balya Belediye 
Başkanı Osman Kılıç ile Türk Yerel 
Hizmet-Sen Balıkesir Şube Başkanı 
Halil Aydoğdu arasında imzandı. Söz-
leşme gereği 1 Ekim 2014 ile 30 Ey-
lül 2016 tarihleri arasını kapsayacak 
Sosyal Denge Sözleşmesi ile maaşla-
rının yanı sıra aylık 505.44 TL Sosyal 
Denge Tazminatı ödeme yapılmasına 
karar verildi. 
Sözleşme esnasında Kamu-Sen Ba-
lıkesir İl Temsilcisi Yılmaz Kuran 
ve Şube Başkan Yardımcımız Emrah 
Bayrak da hazır bulundu. Belediye 
Başkanımız Osman Kılıç’a teşekkür 
ederiz. Belediye çalışanı memur ar-
kadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. 

ÇANKIRI ŞUBE ZİYARETLERİ 
Çankırı Şube Başkanı Erol Selci 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Zon-
guldak Çaycuma İlçesi Saltukova 
Belediye Başkanı Sayın Zerrin 
Güneş’i makamında  ziyaret etti

HATAY /ZABITA HAFTASINI KUTLADI 
Hatay Şube Başkanı Cengiz Çey-
ner Zabıta Haftası nedeni ile Hatay 
Büyükşehir 3. Bölge Zabıta Mü-
dürlüğü personelini ziyaret ederek  
Zabıta Haftasını kutladı.

Sendikal çalışmalarımız devam ediyor...
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Genel Başkan İlhan Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcıları Ali Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz 
Ve Mehmet Ali Kalafat’tan oluşan hayatimiz 
Devlet Personel Başkanı Sayın Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti. Heyeti-
miz  6360 Sayılı Kanun  ile norm ve ihtiyaç faz-
lası bildirilen üyelerimiz,  belediye ve özelidare  
çalışanlarının sorunlarını dile getirdik.

DEVLET 
PERSONEL 
BAŞKANLIĞI 
ZİYARETİMİZ 

Sendikamızın itfaiye haftası 
kutlama mesajı:
İnsanlarımız, yıkım ve feleketle-
re yol açan yangınları söndürmek 
için ilk çağlardan beri ellerindeki 
imkanlarla çalışmışlar , kendileri-
ne özgü teşkilatlanmalara gitmiş-
lerdir.
Yangınlarla mücadele etmek için 
düzenli teşkilat kuran ilk şehir eski 
roma olmuş ve yangın söndürmede 
,dünyada teşkilatlanmış ilk itfaiye 
ekipleri orta Avrupa2da özellikle 
macaristan ve fransa'dır.
Yurdumuzda  yangın söndürme 
konusunda  ilk resmi uygulama, 
XVI yüzyıl  III. Murat döneminde 
istanbulda olmuştur. 1572'de döne-
min istanbul kadısınca bir hüküm 
yayınlanarak her evde yangına 
karşı küp dolusu su, birer kazma 
ve kürek,birde merdiven bulundu-
rulması zorunlu hale gelmiştir.
Fransız teknisyen David tarafın-
dan ''çardaklı'' diye ifade edilen 
120 kg ağırlığında su dökülerek 
çalışan ''basma'' tertibatı yapılmış, 
1717 yılında Damat İbrahim Paşa 
tarafından 50 kişilik askeri tulum-
bacı ocagı kurulmuş ve başına da 
gerçek Davut getirilmiştir.
 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın 
kaldırılması ile Tulumbacı Oca-
ğıda kaldırılmıştır.1827 yılında 
yangın söndürme işleri emekli 
subaylarca idare edilen Yangıncı 
Taburları diye tabir edilen teşkilat 
kurulmuştur.
Tanzimat Fermanı’nın hemen ar-
dından 1869 yılında İstanbul 14 
belediye dairesine ayrılmış; bu 
dairelerin merkezlerinede 10 ila 
100 asker ve birer tulumba , ayrıca 
halk tarafından kullanılmak üzere 
mahllelere birer tulumba verilerek 
mahalle tulumbacılığı oluşmuştur.
1870 yılında Beyoğlu’nda çıkan 
ve 3000 kadar binanın yanma-

sına yol açan yangında, mahalle 
tulumbacılarının yangın söndür-
mede yetersiz kalmaları üzerine 
yeni itfaiye teşkilatının kurulması 
için harekete geçilmiştir. zamanın 
hükümetice Macaristan'dan Kont 
Szecseny adında bir uzman subay 
İstanbul'a getirilerek 4 nizamiye 
ve 1 bahriye taburundan oluşan  
itfaiye alayı 26 eylül 1874 'te ku-
rulmuştur. Askeri nitelik taşıyan 
bu kuruluş 49 yıl hizmet verdikten 
sonra yangın söndürme görevleri 
belediyelere bağlı olarak kurulan 
itfaiye teşkilatlarına 25 eylül 1923 
yılında devredilerek bügünkü itfai-
ye teşkilatının temelini oluşturmuş 
son olarakta 03 temmuz 2007 yı-
lında çıkan itfaiye yönetmeliği ile 
görevini sürdürmektedir.
Belediye sınırları içerisinde yan-
gın, sanayi kazaları, deprem ve 
diğer doğal efetlerden korunmak 
,bunların zararlarını azaltmak 
amacı ile beldenin özelliklerini'de 
dikkate alarak gerekli afet ve acil 
durum planlarını yapmak, ekip ve 
donanınımlarını hazır bulundur-
mak.
Belediye sınırları dışında yangın 
ve doğal afetler meydana gelmesi 
durumunda bu bölgelere gerekli 
desteği sağlamak itfaiye  çalışan-
larının asli görevlerindendir.
Bu hizmetleri mesai saati ve ta-
til günleri gözetmekiszin günün 
24 saati esasına göre görevini ifa 
eden itfaiye teşkilatlarının kuru-
luşunun 91. yılını kutlarken 91. 
yılında can ve mal kurtarmaların-
da canlarını veren itfaiyecilerin 
yıpranma haklarını almak ve 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanunun 
36. maddesinde 11. sınıf olarak 
itfaiye hizmetleri sınıfı eklenme-
sini sağlamak Türk Yerel Hizmet  
Sen'dikamızın önceliği olcaktır; 
91. kuruluş yılınızı kutlarız.

İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN.... 

Alaca Belediyesi’nde zabıta me-
muru olarak örev yapan üyemiz 
Nevzat Mazlum adına sendika-
mızın açtığı dava hukuk zaferiyle 
sonuçlandı. 
Çorum İdare Mahkemesi’ne açtı-
ğımız davada;  üyemizin; beledi-
yeye ait hayvan pazarında devamlı 
olarak görev yaptığı, 14.04.2014 
tarih ve 547 sayılı Alaca Belediye 
Başkanlığı işleminin; dava konusu görevlendirmenin sırf Mazlum’un 
mağdur olması için yapıldığı, ilgili görev yerinde haftada üç saat gö-
rev yapmanın mümkün olduğu, hayvan pazarında devlete ait korun-
maya muhatap hiç bir mal ve malzemenin bulunmadığı, müvekkili-
nin görev yapacağı herhangi bir fiziki yapının da bulunmadığı, insani 
ihtiyaçlarını giderebileceği bir yerin bulunmadığı, sabit bekçilik 
yaptırıldığı, atıl vaziyette bekletildiği gerekçesiyle uygulamanın 
iptali istenildi.
Mahkeme uygulamanın hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle iptaline 
varar verdi. 

Sendikamızdan bir 
hukuk zaferi daha

Türk Yerel Hizmet Sen Turgutlu İlçe Temsilciliği bugün Turgutlu Belediyesi 
Hizmet Binası önünde  basın açıklaması yaptı. İlçe Temsilcisi Mümin Yü-
rek; “Kamu memurlara yapılacak iyileştirmenin tüm memurları kapsayacak 
biçimde yapılması” istedi. Bazı Belediye Çalışanlarının da katıldığı basın 
açıklamasında Yürek şunları söyledi: “Türkiye Kamu Sen’e bağlı Türk Yerel 
Hizmet Sen olarak. Amacımız; sosyal medya aracılığıyla yetkililere sesimizi 
duyurarak, Kamu Çalışanlarının 2014 mağduriyetinin giderilmesini sağla-
maktır. Bilindiği gibi 2014 yılının 9 aylık döneminde enflasyon %6,43 olarak 
gerçekleşince ekonomik hedefler de yeniden revize edildi ve 2014 yılında enf-
lasyon hedefi %5,2’den %9,4’e 
yükseltildi. Buna göre 2014 
yılında başlangıçta öngörü-
len enflasyon hedefinin ger-
çekleşmeyeceği kesinleşir-
ken, enflasyon hesabında da 
%82’lik bir sapma olacağı 
tahmin edildi. Bizim talebi-
miz, bu tür bir iyileştirmenin 
tüm memurları kapsayacak 
biçimde yapılmasıdır.’’

TURGUTLU İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZİN 
BASIN AÇIKLAMASI... 
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Yanlışlarınızla kurumları

YIPRATMAYIN BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve 301 vatandaşımızın yaşamını yitirmesiyle 
sonuçlanan maden faciasının ardından  Genel Başkanımız ve Türkiye Kamu-Sen 
Genel Mali Sekreteri İlhan Koyuncu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk’la birlikte Soma’ya giderek yaşanan acıya ortak oldu.

ücünü üyelerden değil, işverenden alan sendikanın 
üye adına herhangi bir fayda sağlamayacağı gibi 
emirleride işverenden alması malumdur. Geçtiğimiz 
toplu sözleşme döneminde bu özelliği açıkça kamu 
çalışanları tarafından yaşanmış ve görülmüştür. Bu 
malum sendika mevzuata ve kanunları aykırı bir 
şekilde, kurumlarda (üyesinin bile olmadığı halde)
sadece kendilerinin yetkili olduğu ve işyeri sendika 
temsilciliği kavramını da ya bilmeyerek yada hiçe 
sayarak Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nü kul-
lanarak 81 İl Valiliği aracılığıyla iş koluna bağlı tüm 
kurumlara yanıltıcı bir yazı çıkartmıştır. Toplu Söz-

leşme sürecinde üye adına yapamadıkları ve kamu 
çalışanları karşısında eziklik duygularını kapatmak 
ve gerçeği karartmak için üyesi bulunmayan Ku-
rumlarda dahi kendilerinin yetkili olduğu iddia etme 
gafletine düşmüşlerdir. Bakanlık bürokratlarının bu 
eylemi 4688 sayılı yasa ve 5237 sayılı yasaya göre suç 
olup bu kişilerin yasal müeyyideye tabii tutulmalası 
ve cezalandırılması gerekmektedir. 
Gücünü Siz Üyelerden Alan Sendikamız Bu sebeple 
belirtilen yazının aynı makamlar tarafından düzelt-
me yazısının çıkartılması ve bu yanlışa alet olan yet-
kililer için suç duyurusunda bulunulmuştur
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.tr Tarihte Zabıta 1363 yılında kurulan Yeniçeri Ocağı 
içinde yer alan Sehban, Muhtesip ve Mimarbaşı’lar 
tarafından yürütülmüş,1826 yılında kurulan İktisap 
ve Evkaf Nezareti ile devam etmiştir. Tanzimatla bir-
likte kurulan Zabtiye Nezareti ile zabıtanın bugünkü 
anlamla temelleri atılmıştır. 1857 Yılında İstanbul için 
çıkarılan nizamnamede ilk defa zabıta deyimi kullanıl-
maya başlanmış, Şehremini Kanunu ile zabıta hizmet-
leri polis teşkilatı tarafından yürütülmüş, 1930 yılında 
çıkarılan 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 1949 ve 
1956 yıllarında yapılan düzenlemelerle en son ola-
rak 11.04.2007 tarihinde çıkarılan Zabıta Yönetme-
liği ile görevini sürdürmektedir.  Belediye Zabıtasının 
bulunduğu İl,İlçe veya beldenin düzenini muhafaza 
eden,halkın esenlik,sağlık ve huzurunu koruyan,yetkili 
organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel 
zabıta tanımı ile görevini yürütmekte olduğu,çalışma 
esnasında mesai saati ve tatil günü gözetmeksizin gü-
nün 24 saati hizmet veren , Belediyelerin en kapsamlı 
ve en dinamik görevini yapmakla yükümlü olan zabıta 
teşkilatımızın ; 188 . kuruluş yılını kutluyoruz.

ZABITA HAFTASI KUTLU OLSUN 

GENEL MERKEZ YÖNETİMİ ZABITA 
HAFTASI KUTLAMA MESAJI   

GERÇEK

SENDİKACILIK!
Basında çıkıyor, aynı gün bazı iller-
de sendika avukatı ve yöneticisi ile 
birlikte büyükşehirlerde kapanan il 
özel idare ile ilçe ve kapatılan belde 
belediyelerde, büyük şehirlere 
devredilen personele çalışmak iste-
dikleri 3 ili belirten dilekçeyi telkinle 
ellerinden almak istiyorlar. Yani bu 
demektir ki; basında çıkan haber 
tamamen doğru. Kurumlar gön-
dermek istediği personeli sendika 
aracılığıyla yapmak istiyor. Sen-
dikamız üyelerinin ve çalışanların 
haklarını sonuna kadar arayacaktır 
ve bu işlerin peşindendir.

Afyonkarahisar Şubemizin yetkili 
olduğu Kütahya Domaniç Bele-
diyesinde ve  Simav ilçesine bağlı 
Güney Belediyesinde Sosyal Den-
ge Sözleşmesi imzalandı.

AFYON

Polatlı Belediyesi ile Türk-Yerel Sen arasında im-
zalanan sosyal denge sözleşmesiyle (SDS) me-
murlara aylık brüt 550 TL SDS tazminatı ödene-
cek. SDS’yi Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 
ve Ankara Şube Başkanı Metin Yılmaz imzaladı.

ANKARA / POLATLI

Mersin Şubemiz Yetkili olduğu 
Bozyazı Belediyesinde Toplu Söz-
leşme imzaladı, imzalanan Toplu 
Sözleşme ile Kurumdaki memur 
ve Sözleşmeli personellere ek mali 
imkânlar sağlandı, Toplu sözleşme 
töreni Belediye Başkanımız Meh-
met Ballı’nın makamında yapıldı.

MERSİN

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ile Türk Yerel 
Hizmet-Sen Sendikası arasında, memurları 
kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı. 
Belediye Başkanı Kamil Saka ile Yerel Hizmet 
Sen Balıkesir Şube Başkanı Halil Aydoğdu’nun 
imza koyduğu sözleşme kapsamında, memur-
lara her ay maaşlarının yanısıra 425 lira sosyal 
denge tazminatı verilecek. 

EDREMİT

İZMİR
Sendikamız ile İzmir Kiraz Belediyesi ara-
sında Sosyal denge tazminat sözleşmesi 
imzalandı. İmza töreninde Belediye Başkanı 
Sayın Saliha Özçınar Şengül, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Ali Kalafat Şube Baş-
kanı Mehmet Solmaz, İş Yeri Temsilcimiz 
Eda Yılmazoğlu ve Üyelerimiz Hazır Bu-
lundu Belediye Başkanı Sözleşmenin Tüm 
Memurlara hayırlı olmasını diledi.

YOZGAT ŞUBE ZİYARETLERİMİZ 
5-6 Mayıs 2014 Tarihlerinde Genel 
Başkan Yardımcımız Ali Rıza Kayar, 
Mustafa Yorulmaz, Yozgat Şube Baş-
kanımız Uğur Sağlamer, Şube Başkan 
Yardımcımız Nizamettin Aktaş Yoz-
gat Şubemize Bağlı Yozgat ve Çorum 
Bölgelerinde 30 Mart 2014 Tarihinde 
yerel seçimlerde Belediye Başkanlı-
ğına seçilerek göreve başlayan;
Alaca Belediye Başkan Yardımcı-
sı; Yusuf Büküş, Sungurlu Belediye 
Başkanı; Abdulkadir Şahiner, Lâçin 
Belediye Başkanı; Ünal Gevşek, Sa-
raykent Belediye Başkanı; Ahmet 
Öçal ziyaret edilerek çalışmalarında 
başarılar dilendi, çalışanlara ve sen-
dikamıza vermiş oldukları önemden 
dolayı kendilerine teşekkür edildi.
Üyelerimizin sorunları dinlenerek ge-
rekli çalışmalar yapıldı.

ADANA ŞUBEMİZ 
ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
Türk Yerel Hizmet-Sen Adana Şubesi 
olarak kurum ve üye ziyaretlerimize 
devam ediyoruz.
Bu ziyaretler kapsamında; İmamoğlu 
Belediye Başkanı Gazi Adamhasan, 
Ceyhan Belediyesi Başkan Yardım-
cısı Selahattin Güler, Adana Buyuk-
sehir Belediyesi İtfaiye Daire Baş-
kanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı 
üyelerimizi, Osmaniye İl Özel İdaresi 
üyelerimizi, Osmaniye İli Bahçe Be-
lediyesi üyelerimizi ve Yumurtalık 
Belediyesi üyelerimizi ziyaret ettik. 
Ziyarette üyelerimizin sorunlarını 
dinleyerek sorunların çözümüne yö-
nelik fikir alışverişinde bulunduk.
 Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Fikret Doğan’da sendika-
mızı ziyaret etmiştir

KONYA VALİSİ ZİYARET EDİLDİ 
Kamu Sen İl Temsilcisi Atila Ayhan 
ve beraberindeki heyetle birlikte 
Konya Valimizi ziyaret ederek gün-
demdeki meseleleri görüştük.
Görüşmeye Türk Eğitim Sen 1 No’lu 
Şube Başkanı Tanfer Ata,  Türk Eği-
tim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan 
Karayılan, Türk Tarım –Orman Sen 
Başkanı Ziya Acar, Yerel Hizmet Sen 
Başkanı Ali Bayraktar, Türk İmar 
Sen Başkanı Hamdi Altunbaş, Türk 
Kültür Sanat Sen Başkanı Necmettin 
Eskici, Türk Büro Sen 2 No’lu Şube 
Sekreteri Mehmet Kaya görüşmeye 
katıldılar. 
Memurların çalışma hayatında kar-
şılaştığı sorunlar kapanan belde be-
lediyeleri ve özel idare çalışanların 
durumu hakkında bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

ERZİNCAN ŞUBE ZİYARETLERİMİZ 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza Kayar ve Mustafa Yorulmaz 
ile Erzincan Şube Başkanımız Savaş 
Ağsu, Şube Başkan Yardımcılarımız 
Faruk Akan ve Nafiz Aslan, Sivas Be-
lediyesi Temsilcimiz Didar Coşkun 
Erzincan Şubemize bağlı Sivas ilinde 
Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Salih Ayhan ile yerel seçim-
lerde belediye başkanlığına seçilerek 
göreve başlayan; Zara Belediye Baş-
kanı; Ahmet Pala, İmranlı Belediye 
Başkanı; Pehlül İşleyen, Hafik Bele-
diye Başkanı; Mitat İlhan, Gürün Be-
lediye Başkanı; Nami Çiftçi, Yıldıze-
li Belediye Başkanı; Yılmaz Nevruz, 
Koyulhisar Belediye Başkanı; Osman 
Epsileli, Suşehri Belediye Başkanı; 
Fazıl Yüksel, İlçe Özel İdare Müdürü; 
Hacı Kara ziyaret edildi.

SAMSUN ŞUBE ZİYARETLERİMİZ 
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza Kayar ve Mustafa Yorulmaz, 
Samsun Şube Başkanımız Cemal 
Kasa, Şube Başkan Yardımcımız Ya-
şar Kutbay, Vezirköprü Belediyesi 
Temsilcimiz Tuncay Erden İle Vezir 
Köprü Belediye Başkanı Sayın İbra-
him Sadık Edis beyi makamında ziya-
ret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerinde 
bulunduk. 
Görüşmeler neticesinde çalışanların 
mali ve ekonomik durumlarında iyi-
leştirme amacı ile sosyal denge taz-
minatı sözleşmesi imzalandı. 
Lâdik Belediye Başkanı Sayın Selim 
Özbalcı ziyaret edilerek hayırlı olsun 
dileklerinde bulunuldu. 
Özbalcı, bu ziyaretten memnun ol-
duklarını  bildiğini belirtti.

ERZURUM ŞUBE ZİYARETLERİMİZ 
Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz, Meh-
met Ali Kalafat, Erzurum Şube Baş-
kanımız Nevzat Kukara, Şube Başkan 
Yardımcılarımız Mustafa Güven ve 
Ahmet Yılmaz, Erzurum Şubemi-
ze bağlı  Kars, Trabzon İllerinde 30 
Mart 2014 tarihinde yapılan yerel se-
çimlerde belediye başkanlığına seçi-
lerek göreve başlayan; Kars Belediye 
Başkanı; Murtaza Karaçanta, Kağız-
man Belediye Başkanı; Nevzat Yıl-
dız, Tekman  Belediye Başkanı; Ali 
Sait Fırat, Şalpazarı Belediye Başkan 
Vekili; Mustafa Özendi, Sürmene Be-
lediye Başkanı; Rahmi Üstün, ziya-
ret edilerek çalışmalarında başarılar 
dilendi. Çalışanlara ve sendikamıza 
vermiş oldukları önemden dolayı 
kendilerine teşekkür edildi.

KASTAMONU ŞUBE ZİYARETLERİMİZ 
Bozkut Belediye Başkanı Sayın 
A.Bozkut Ekeş makamında ziyaret 
edilerek hayırlı olması temennisin-
de bulunarak, sendika çalışmala-
rında bilgi alışverişinde bulunundu 

önümüzdeki günlerde sendikamıza 
destek olacakları temennisinde bu-
lundular.
İşyeri temsilcimiz Coskun Tunca 
makamında ziyaret edilerek sendi-
ka çalışmaları yapıldı.

Sendikal çalışmalarımız devam ediyor...

Mahalli idareler görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavı duyurusu yayın-
landı. Bu duyuruya göre 29 Eylül - 17 
Ekim tarihleri arasında internetten kayıt 
yaptırılabileceksiniz. 17 Ekim’e kadar 
gerekli evrakları teslim etmeniz gereki-
yor. Sınav 18 Ocak 2015’de yapılacak. 
2 Şubat 2015’de internetten yayınlana-
cak ve aynı gün Bakanlığa bildirilecek. 1 
hafta sonra yani 9 Şubat 2015’de de 
Bakanlık sınav sonuçlarını açıklayacak.

 2014 YILI SINAV TAKVİMİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu 
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ADANA AFYON ANKARA

ANTALYA BALIKESİR ÇANKIRI

DENİZLİ ELAZIĞ ERZİNCAN

ERZURUM ESKİŞEHİR HATAY

27 Ekim 2013 tarihinde başlayan şubelerimizin 
5.Olağan genel kurul süreci, 30 Kasım 2013 ta-
rihinde yapılan genel kurullar ile tamamlanmış 
oldu. Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi 
olarak, 5.Olağan Genel Kurul sonucunda üye 
ve delegelerimizin oyları ile seçilen tüm yöne-
ticilerimiz ile dünden beri devam eden şube 
yöneticilerimize yeni dönemde başarılar diler, 
genel kurula katılarak teveccüh gösteren üye, 
delege ve haziruna şükranlarımızı sunarız.

kurullarımız
TAMAMLANDI

SUBE GENEL 

5.Olağan Genel Kurul öncesi tamamladığımız 
şube seçimlerinin Türk Yerel Hizmet-Sen ve 
Türkiye Kamu-Sen camiasına hayırlar getir-
mesini yüce Allah’tan niyaz eder, emeği ge-
çenlere ve tüm katlılımcılara teşekkür ederim. 
Saygılarımla.

İlhan KOYUNCU /Genel Başkan

TOKAT YOZGATSAMSUN

BURSA

KONYA MANİSA MERSİN

ISPARTA İSTANBUL 8 İZMİR 2

KASTAMONU KAYSERİ KIRIKKALE

Sendikamızın 
5.Olağan Genel Kurulu;
8-9 Şubat 2014 tarihinde 
Büyük Anadolu Oteli’nde 
210 delegemizin katılımı 
ile gerçekleştirilecektir.

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Merkezi

D U Y U R U

OCAK 2014
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Geride bıraktığımız 2014 yılı, çalışanlar ve emekliler için iyi bir yıl 
olduğu söylenemez. Milletimiz ve, islam alemi için de üzücü olaylar 
ve olumsuzluklarla dolu bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2015 yılı, 
2014’ü aratmaz diyerek ümitle başlayalım yeni yıla.               
 2015 yılının tüm insanlığa, milletimize sağlık, mutluluk, hu-
zur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Ancak bu arzularımızın 
gerçekleşmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu milletçe 
yerine getirmeliyiz. 2014’ten gerekli dersi almalıyız, almazsak, vay! 
2015’in haline…     
 Elbette ki, 2014 yılının en üzücü olayı, Türkiye tarihinde ya-
şadığımız en ağır maden faciası olarak kayıtlara geçen ve 301 işçi-
mizin ölümüyle sonuçlanan Soma olmuştur. Soma’da yaşanan bu 
dramın acıları tazeyken, Ermenek’te, Zonguldak’ta yaşanan maden 
kazaları; güvensiz, güvencesiz ve düşük ücrete dayalı taşeronlaşma-
nın, insana değer vermeyen ve yalnızca kâra odaklanan özelleştir-
menin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Yitirdiğimiz yüzlerce 
can ve tedbirsizlikten dolayı her gün yaşadığımız türlü iş kazaları; 
çalışanı ve çalışan için yapılan yatırımları, ücretleri, sosyal hakla-
rı maliyet artırıcı unsur olarak gören anlayışın değişmesi ve insan 
odaklı sosyal bir düzenin oluşturulması zorunluluğunu bir kez daha 
ortaya koymuştur.   
 Bunun yanında 2014 yılı, imzalanan hatalı toplu sözleşmenin 
olumsuz etkilerinin en ağır şekilde hissedildiği yıl olmuştur. 2014 yı-
lının tamamında yalnızca 123 lira zam alan memurlarımız, yıllık baz-
da gerçekleşen %9,5’lik enflasyon karşısında kayba uğramışlardır. 
Konfederasyonumuz Ar-Ge Merkezince yapılan çalışmalarda kamu 
görevlilerinin aylık kaybının 41 ile 600 lira arasında olduğu hesap-
lanmıştır. Bu gerçeklerden yola çıkarak gündeme taşıdığımız %12 
ek zam talebi kamuoyunda büyük bir karşılık bulurken 6 Aralık günü 
Ankara’da yaptığımız muhteşem yürüyüş ve mitingimiz, son dönem 
sendikacılık tarihine geçecek bir yoğunluğa sahne olmuştur. Me-
murların eriyen maaşlarının telafisi için verdiğimiz bu mücadeleye, 
toplu sözleşmeyi imzalayarak hükümetin ilk teklifinden dahi düşük 
bir zammı kabul eden sendikadan herhangi bir destek gelmemekte, 
alınan 123 liralık zammın yeterli olduğu ifade edilmektedir. Geri-
de bıraktığımız yılda %12 oranında kayba uğrayan memurlarımız, 
2015 yılında da %3+%3 maaş zammı alacaklardır. Artan enflasyon, 
%10’u aşan işsizlik, 2015 yılında 150 milyar doları bulacak olan borç 
ödeme zorunluluğu, ekonominin yeni bir açmazın içinde olduğunu 
gösterirken, vergilerde yapılan artışlar ve kamuda uygulanacağı id-

dia edilen tasarruf uygulamaları, ek zam talebimizin karşılanmaması 
durumunda, memurlarımızı 2015 yılında daha da zor günlerin bek-
lediği aşikardır.
 2014 ve 2015 yılları, yetkilendirilmiş bir konfederasyon tara-
fından imzalanan şaibeli bir toplu sözleşme yoluyla kaybedilmiştir.  
2015 yılında yeni bir yetki süreci ve 2016 ile 2017 yıllarını kapsayan 
toplu sözleşme görüşmeleri bizleri beklemektedir. Memurların ve 
emeklilerin heba edilecek bir tek günü dahi yoktur. Bu bakımdan 
bu yılın Mayıs ayı ortasında son bulacak olan yetki süreci, haya-
ti derecede önem taşımaktadır. Uygulanan politikalar ve bu yanlış 
politikalara destek veren yandaş sivil toplum örgütlerinin etkinliği 
hesaba katıldığında, memurlarımız sendikal tercihlerini değiştirme-
diği takdirde, önümüzdeki yıllarda %3+%3 maaş zammını dahi arar 
hale geleceklerdir.  
                  Yine geçtiğimiz yıl, Ayn-El Arap (Kobani) çerçevesinde ya-
şanan gerginlik ve hayatını kaybeden onlarca vatandaşımız, ülkemiz 
gündemini uzunca bir süre işgal eden konulardandır.  Yaşanan te-
rör eylemleri; komşu ülkelerin iç işlerine karışma ve Büyük Ortadoğu 
Projesi’ni hayata geçirme boyutuna varan yanlış politikaların bir ürü-
nü ve sonucu olarak ülkemizi esir almıştır. Sözde açılım palavraları 
eşliğinde terörist başına özgürlük konusunun dahi tartışılmaya baş-
landığı bu dönemde toplum mühendisliği, paralel yapı üzerinden 
yürütülen bir algı operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilmekte, asıl 
paralel devlet, ülkemizin Güneydoğu’sunda özerkliğini ilan eden ve 
alan hâkimiyetini ele geçiren PKK aracılığıyla hayat bulmaktadır. Bu 
bakımdan 2014 yılı, “cambaza bak” oyunuyla toplumdan gizlenen 
gerçeklerle, ülkemizin bölünmenin eşiğine getirildiği bir döneme 
işaret etmektedir.
 17-25 Aralık olarak tarihe geçen büyük yolsuzluk operasyo-
nu ile birlikte, ülkemizdeki ahlaki çöküşün geldiği boyut göz önüne 
serilirken, geçtiğimiz yıl kamu görevlilerinin yanında medya, yargı 
ve iş dünyası üzerindeki siyasi baskı da ortaya çıkmıştır.
 Bu kapsamda ele alındığında 2015 yılının geride bıraktığı-
mız yıldan çok daha zorlu geçeceğini söylemek mümkündür. Hazi-
randa yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesinde terör örgütüne 
verilen tavizler, komşu ülkelerde alevlenen çatışmaların yansımaları, 
teröristlerle kapalı kapılar ardında yapılan gizli pazarlıklar ve ortaya 
çıkacak ekonomik sıkıntılar içinde yargıya yapılacak müdahalelere, 
kamu yönetiminin tek adam anlayışına uygun olarak yeniden diza-
yan edilmesi çalışmalarına, gündem değiştirmek adına oluşturula-
cak yeni algı operasyonlarına, toplumu oyalama amaçlı yeni ve içi 
boş tartışma konularına hazırlıklı olmak zorundayız. 
 Bu bakımdan bizlere düşen, yeni yılda toplum mühendisli-
ğinin esiri olmadan, ülkenin gerçek gündemini yakalamak ve perde 
arkasında dönen dolapları görmek olacaktır. Türkiye Kamu-Sen ola-
rak memurlarımız adına yürüttüğümüz mücadeleyi, gerçek gündem 
ve gerçek hedefimizden sapmadan sürdüreceğiz. Her türlü olum-
suzluğa rağmen umutsuz değiliz. Biliyoruz ki, karanlığın en yoğun 
olduğu dönem, güneşin doğmaya en yakın olduğu zaman dilimidir. 
Dileğimiz, 2015 yılının ülkemiz, milletimiz ve İslam ülkeleri üzerin-
deki karanlıkların dağıldığı, aydınlık günlerin doğduğu bir dönemin 
başlangıcı olması yönündedir. 
Gayret bizden, takdir Allah’tandır.

2015 iyi 
bir yıl olsun...

İlhan KOYUNCU
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı
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Türkiye Kamu Sen Genişletilmiş İsti-
şare Toplantının ardından; Sendika-
mızın Şube Başkanları ve İl Temsil-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
istişare toplantımızı gerçekleştirdik.
7 Kasım Cuma günü saat 09:30’da 
Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendi-
kalarımızın Şube Başkanları ve İl 
Temsilcilerinin katılımıyla başlayan 
Genişletilmiş İstişare Toplantısında, 
Konfederasyon Başkanı Sayın İsmail 
Koncuk, açılış konuşmasında “123 
TL’yi savunanlar önce matematik 
öğrensinler.” dedi.
Saat 14:00’de sendikamızın istişare 
toplantısı başladı. Genel Başkan 
Yardımcımız Ali Rıza Kayar’ın açı-
lış konuşmasından sonra kürsüye 
gelen Genel Başkanımız Sayın İlhan 
Koyuncu konuşmalarında 22 yılın 
tecrübesi, bilgi ve birikimi ile varlığı-
nı ve misyonunu sürdüren ve gelece-
ğe aktaran, siz kıymetli başkanlarım 

başta olmak üzere tüm 
teşkilatımı ve üyelerimizi 
kutluyorum.
Sizlerin ve üyelerimizin 
verdikleri büyük mü-
cadeleyi ve gösterdik-
leri dik duruşu, içinde 
bulunduğumuz şartlar 
ışığında değerlendir-
diğimizde saygıdeğer, 
onurlu mücadelenin 
büyük bir başarı abidesi 
olarak yükselmekte olduğunu görmek 
mümkündür. Tüm olumsuz şartlara 
ve baskı dönemine rağmen başarı-
lıyız, daha da başarılı olacak bilgi 
ve birikime sahibiz. Biz ülke sevda-
lıları hep zor şartlarda, zora talip 
olduk. Asla yılmadık, yılmayacağız. 
Bu istişare toplantımızda, Şube ve İl 
Temsilcilerinden oluşan 9’ar kişilik 
gruplar şeklinde çalışmalar yürü-
tülecek. Türkiye Kamu- Sen AR-GE 

Merkezi tarafından hazırlanan konu 
başlıkları ışığında istişareler yapıldı. 
Uzun ve tempolu çalışmaların so-
nunda raporlar hazırlandı, sunumlar 
gerçekleştirildi.
Sendikamızın, çalışanlara ve üyele-
rimize daha iyi hizmet sunması için, 
sunulan raporlar ışığında çalışmala-
rımızı azimle sürdüreceğiz.
İstişare toplantısının sendikamıza, 
üyelerimize ve tüm çalışanlara hayırlı 
olmasını diliyoruz.

Sendikamız 
Genişletilmiş 

İstişare 
Toplantısı 

yapıldı 

ADANA

HATAY KIRIKKALE

MERSİN

ERZURUM

Teşkilat çalışmalarımız...

Memurlara tanınan sendika yasal haklarından 22 yıl-
dır mahrum olan Bozkurt Belediyesi’nde görev yapan 
kamu çalışanları, Belediye Başkanı A. Bozkurt Ekeş ve 
Türk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şube Başkanı Hik-
met Çıvgın’ın çabalarıyla sendikal haklarına kavuştu.
Ayrıca Türk Yerel Hizmet Sen iş koluna bağlı kamu 
çalışanları için sosyal haklar genişletildi. Çalışanlara 
maddi anlamda iyileştirmeler yapılarak geçim şartları 
iyileştirildi. 4688. sayılı yasanın 32. maddesine isti-
naden kurum çalışanlarına sosyal denge sözleşmesi 

imzalanarak da maddi destek sağlanmıştır.
Bozkurt Belediye Başkanı A. Bozkurt Ekeşi “Bu söz-
leşme ile memurlarımıza biraz da olsa destek olmayı 
amaçladık. Belediye yirmi dört saat çalışmayı gerek-
tirecek bir kurumdur. Memurlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.
Türk Yerel Hizmet Sen Şube Başkanı Hikmet Çıvgın 
da, “Sayın Başkanımıza, Meclisimizin değerli üyele-
rine ve emeği geçen tüm birim amirlerine teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. 

Bozkurt 
Belediyesi’nde 

22 Yıllık 
Özlem Bitti 

Sendikamızla ilgili tüm haberler için www.tyhs.org.tr

Ankara Şubemiz şehit 
itfaiyecilerimize Mevlid okuttu

Manisa Şubemiz İstişare 

Toplantısı düzenledi

ANTALYA-KORKUTELİ

OCAK 2015
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Genel Başkan İlhan Koyuncu

GÜVEN TAZELEDİ
Sendikamız 5. Olağan Genel Kurulu 8-9 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

8 Şubat 2014 Cumartesi 
günü saat 10:00 da Bü-
yük Anadolu Otel’de ge-
rekli çoğunluk sağlanarak 
yapılan açılışa siyasi parti 
temsilcileri, Konfederas-
yonumuza bağlı sendika-
larımızın Genel Başkan 
ve Yönetim Kurulu üye-
leri, Sivil Toplum Kuru-
luşu temsilcileri ile dele-
gelerimiz ve üyelerimizin 
yoğun katılım gösterdi.
Açılışı Genel Başkan 
Yardımcısı Bahri Ka-
pusuzoğlu yaptı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunması sonrası 
oluşan Divan Yönetimi-
ne;  Divan Başkanlığına 
Erzincan Şube Başkanı   
Savaş Ağsu, Divan Ka-
tip Üyeliklerine Antalya 
Şube Başkanı Dr. Ergun 
Ekice ve İzmir Şube Baş-
kan Yardımcısı Mehmet 
Yaşar seçildiler.
Daha sonra, açılış konuş-
ması yapan Genel Başkan 
İlhan Koyuncu heyeti se-
lamladı. 
Sendikamızın bir dö-
nem Genel Başkanlığını 
yapmış olan Selver Kor-
kut, DPB Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, MHP Ge-
nel Sekreter Yardımcısı 
Abbas Bozyel ve Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başka-
nı İsmail Koncuk da ko-
nuşma yaparak 5.Olağan 

Genel Kurulun hayırlı 
olması temennisinde bu-
lundu.
Yönetim Kurulu faali-
yet raporu ve Denetim 
Kurulu raporu delegele-
re e-posta ve CD orta-
mında gönderildiği için, 
okunmadan gündem ge-
reği yönetim ve denetim 
raporları ayrı ayrı ibra 
edildi ve oylanarak kabul 
edildi. Gündemin diğer 
maddeleri Mali ve Tah-
mini Bütçenin görüşülüp  
karara bağlanması, Yöne-
tim Kuruluna verilecek 
yetkilerin belirlenmesi 
maddeleri, Divan Baş-
kanlığınca okunduktan 
sonra, Genel Kurulca 
oylanarak kabul edildi. 
Gündemin son maddesi; 
Genel Merkez Yönetim, 
Denetim, Disiplin Kuru-
lu Asil ve Yedek Üyeleri 
ile Türkiye Kamu-Sen 
Genel Kurul Delegeliği 
için adaylık başvurusu 
maddesine geçildi.
Divan Başkanlığına İlhan 
Koyuncu ve Nihat Aşçı 
Adaylık listesini sundu, 
ayrıca Genel Merkez Yö-
netim Asil üyeliğine ve 
Üst Kurula bağımsız bir 
aday, adaylık için Divan 
Başkanlığına tek tek di-
lekçeler halinde başvur-
du.
Divan Başkanlığı görevi-

ni tamamlayarak, görevi 
Seçim Kuruluna devretti.
9 Şubat 2014 Pazar günü 
sabah saat 09:00 da se-
çime geçildi, akşam saat 
17:00 ye kadar delegeler 
oylarını kullandı, daha 
sonra sandıklar açıldı, 
sandık görevlileri tarafın-
dan sayımlar gerçekleşti-
rildi. Genel Başkan İlhan 
Koyuncu güven tazeledi.
Yapılan 5.Olağan Genel 
Kurulumuz Sendikamıza 
yakışır bir olgunluk içeri-
sinde tamamlandı.

Yönetim Kurulu:

Denetleme Kurulu:

Disiplin Kurulu:

İlhan KOYUNCU
Ali Rıza KAYAR
Ömer İLBEĞİ
Mustafa YORULMAZ
M.Ali KALAFAT

Savaş AĞSU
Nevzat KUKARA
Necati KORDALI
Baykan SAVAŞ
Tahir ALTINDİŞ

Suat TANYERİ
Hikmet ÇIVGIN
Mustafa ÖZTÜRK
Metin GÜL
Cengiz ÇEYNER

Konfederasyonumuzun Ge-
nel Başkanı İsmail Koncuk 
Ve Türkiye Kamu Çalışanları 
Vakfı (Türkav) Genel Başka-
nı Sinan Yüksel ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri sendikamızı 
ziyaret ederek,yeni hizmet 
binamızın hayırlı olmasını di-
ledi.
TÜRKAV Başkanı Sinan 
Yüksel yeni hizmet binamı-
zın Türkiye Kamu-Sen cami-
asına yakışır bir görünümde 
olduğunu ifade ederek, yeni 
seçilen yönetime hayırlı olsun 
deliklerinde bulunarak başarı-
lar diledi. Sendikamız Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu da zi-
yaretten memnuniyet duduğu-
nu TÜRKAV’ın sivil toplum 
kuruluşları içerisinde mümtaz 
bir yere sahip olduğunun al-
tını çizdi. Ziyarette Türkiye 
gündemi ve çalışma hayatı ile 
ilgili öne çıkan kunularda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

TÜRKAV’dan 
sendikamıza 
ziyaret

Bozüyük Belediye Başkanlığı 
Personeli,Üyemiz Eyüp CEBECİ’nin 
Babası vefat etmiştir.

Toroslar Belediye Başkanlığı 
Personeli,Üyemiz Murat ONAR’ın Kızı 
dünyaya gelmiştir.

Kırıkkale Şube Başkanımız Eyüp 
AYGÖR’ün teyzesinin oğlu vefat 
etmiştir.

İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ramazan KARAKUŞ ameliyat olmuştur.

Hamzabeyli Belediye Başkanlığı Perso-
neli, Üyemiz Coşkun GÜDÜCÜ anjiyo 
ameliyatı olmuştur.

Alaşehir Belediye Başkanlığı Personeli, 
Üyemiz Mustafa AKSAKAL kalp ameli-
yatı olmuştur.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğü Personeli,Üyemiz Nagihan NİYAZ’ın 
Oğlu dünyaya gelmiştir.

Çorum İl özel idaresi Genel Sekre-
terliği Personeli,üyemiz Süleyman 
HIZARBAŞ’ın annesi vefat etmiştir.

Eskişehir Yönetim Kurulu Üyemiz Sa-
lim ŞAHAN’ın amcası Vefat etmiştir.

Sarıgöl belediye başkanlığı 
personeli,üyemiz Erdoğan AKDENİZ’in 
annesi vefat emiştir.

Isparta Şube Başkanımız Suat 
TANYERİ’nin eşi ameliyat olmuştur.

Odunpazarı Belediye başkanlığı perso-
neli, Üyemiz İbrahim Oynar’ın çocuğu 
dünyaya gelmiştir.

Mersin Şube Başkanımız Nihat 
AŞÇI’nın babası ameliyat olmuştur.

Konya Şube Başkanımız Ali 
BAYRAKTAR’ın kayınvalidesi ameliyat 
olmuştur.

DUYURULAR

Genişletilmiş İstişare ve Eğitim 
Semineri  Manavgat’ta gerçekleştirildi
TÜRK Yerel Hizmet Sendikası Ge-
nel Merkezi tarafından 4-7 Mart 2014 
tarihleri arasında düzenlenen Genişle-
tilmiş Şube Başkanları, Şube Yönetim 
Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe Temsilcileri 
istişare toplantısı Türkiyenin her bir 
noktasından 210 yöneticimizin katılı-
mı ile Manavgat’ta yapıldı.
Sendikamız Genel Başkan Yardımcı-
sı Ali Rıza Kaya, gündem gereği açılış 
yapmasının ardından Türkiye Cum-
huriyeti Kurucusu Gazi Mustfa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm 
şehitlerimizin manevi huzurunda bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunuldu  
akabinde İstiklal Marşı’nın okunma-

sının ardından 
s e n d i k a m ı z  
Genel Başkanı 
açılış konuş-
masını yapmak 
üzere kürsüye 
çıktı.
Sendikamızın 
Genel Başka-
nı İlhan Ko-
yuncu yaptığı 
k o n u ş m a d a 
Tü rk i ye ’ n i n 
en uzak nok-
talarından 210 
arkadaşımızın toplantıya katılımının 

bir gönül meselesi,inanç me-
selesi olduğunu vurguladı ve 
tüm katılımcılara teşekkür 
etti.Böyle bir istişare top-
lantısı ve eğitim semineri 
yapılmasının hem tüzük ger-
ği hemde sendikamız Şube 
Başkanları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İl ve İlçe Temsilci-
lerinin bir araya gelerek 2014 
yılı çalışma proğramının hep 
birlikte masaya yatırılması 

ve çözümler üretilmesi olduğunu be-
lirttiği konuşmasını Ülkemizin içinde 
bulunduğu durumlar,çalışma hayatı ile 
ilgili bilgi aktardılar.Ardından daha 
önceki Genel Başkan Yardımcımız Y. 
Bahri Kapusuzoğlu'na yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı kendilerine plaket 
sundular.
Proğramın ilerleyen bölümlerinde 
Eğitim ve Mevzuattan Sorumlu Ge-
nel Başkan Yardımcımız Mehmet 
Ali Kalafat katılımcıları selamlayarak 
Motivasyon ve Eğitim Semineri ver-
mek üzere aramızda bulunan Eğitimci 

Gülçin Şafak 
hanımefen-
diyi katılım-
cılara takdim 
ettiler.
Gülçin Şafak 
hanım 3 ila 4 
saat arasında 
bir eğitim 
semineri 
verileceğini 
konusunun 
motivasyon, 
beden dili 

ve iletişim  
olduğunu ifade edrek  sözlü ve görsel 
olrak açıklamada bulundu.

HANIMLARA GÜL HEDİYE EDİLDİ
Eğitim seminerinin ardından Eğitmen 
Gülçin Şafak  hanıma katılımlarından 
ve katılımcılarımızı aydınlamalarının 
anısına Genel Başkanımız İlahan Ko-
yuncu plaket sundu ve 8 Mart Dünya 
Kadınlar günü anısına Hocamıza top-
lantıya katılan Bayan Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Temsilcilerimize birer gül 
verildi.

Y A R G I  K A Z A N I M L A R I M I Z

MART 2014

GAZETE
Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen’in 
resmi yayını olan ve 2 ayda bir yayımlanan 

gazetede yer alan sayfalarımız...
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Adana Şubemiz 
İmamoğlu Belediyesi 
ve Kadirli Belediye-
si ile Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi 
imzaladı

Antalya Şubemiz 
Alanya Belediyesi ile 
Sosyal Denge Taz-
minatı Sözleşmesi 
imzaladı

Balıkesir Şubemiz 
Balya Belediyesi Ed-
remit Belediyesi 
ile Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi 
imzaladı.

Hatay Şubemiz Bü-
yükşehir, İskenderun 
Belediye ve Hatsu 
Genel Müdürlüğü 
personeli üyeleri-
mizle 2015 yıl sonu 
istişare toplantısı ile 
birlik, dayanışma 
yemeği verdi.

İzmir Şubemiz İncir-
liova Belediyesi ile 
Sosyal Denge Taz-
minatı Sözleşmesi 
imzaladı.

Kırıkkale Şubemiz 
Mucur Belediyesi ile 
Sosyal Denge Taz-
minatı Sözleşmesi 
imzaladı.

Malatya Şubemiz 
Kayseri Özvatan 
Belediyesi ile Sosyal 
Denge Tazminatı 
Sözleşmesi imzaladı

Mersin Şubemiz 
Anamur Belediyesi, 
Çamlıyayla Beledi-
yesi, Mut Belediyesi, 
Tarsus Belediyesi ile 
ile Sosyal Denge Taz-
minatı Sözleşmesi, 
Bozyazı Belediyesi ile 
de Toplu Sözleşme 
imzaladı. 

Şubelerden
h a b e r l e r. . .

25.12.2015 tarihinde Ada-
na Şube Başkanımız Sel-
çuk Diker'in organizesiyle  
Çiftehan'da Sendikamızın 

Genel Başkanı İlhan Koyun-
cu Genel Başkan Yardım-
cılarımız Ali Rıza Kayar, 
Ömer İlbeği, Mustafa Yo-
rulmaz, Mehmet Ali Kala-
fat, Şube yönetim kurulu 

üyelerimiz, temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile 

gerçekleştirdik.

ADANA ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Genel Başkanımız İlhan 
Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza 
Kayar, Mustafa Yorulmaz 

Şube Başkanımız Metin Yıl-
maz İlçe Temsilcimiz Abdil 
Sezer heyet olarak Polatlı 
Belediye Başkanı Mürsel 

Yıldızkaya’yı ziyaret ederek 
üyelerimiz adına 2016 yılı 

için Sosyal Denge Tazminatı 
Sözleşmesi yapılması konu-
sunda mutabakat sağlandı.

POLATLI BELEDİYE 
BAŞKANINI MAKAMIN-

DA ZİYARET ETTİK

Bursa Şube Başkanımız Mu-
hammet Yılmaz‘ın organize-
si ile Kamu-Sen binamızın  
toplantı salonunda sendika-
mızın Genel Başkanı  İlhan 

Koyuncu  Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza 

Kayar, Ömer İlbeği, Mustafa 
Yorulmaz, Mehmet Ali Ka-
lafat, Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile 

geçekleştirdik. 

BURSA’DA İSTİŞARE 
TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRDİK

Kastamonu şube başkanımız 
Hikmet Çıvgın‘ın organize-
si ile Kastamonu Belediye 

toplantı salonunda  sendika-
mızın Genel Başkanı  İlha 
Koyuncu Genel Başkan 

Yardımcılarımız Ali Rıza 
Kayar, Ömer İlbeği, Mus-

tafa Yorulmaz, Mehmet Ali 
Kalafat, Şube yönetim kurlu 
üyelerimiz, temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile 

geçekleştirdik.

KASTAMONU İSTİŞARE 
TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK
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Malatya Şubemize bağlı 
illerde yapmış oldu-

ğumuz saha çalışması 
neticesinde şube teşkilat 

toplantımızı Kayseri 
İl temsilcimiz Cüneyt 
Doğan’ın organizesi 
ile Kayseri’de Sendi-

kamızın Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu ve Genel 
Başkan Yarımcılarımız, 
Şube yönetimi, temsilci-
lerimiz ve üyelerimizin  

katılımıyla yapıldı.

Malatya Şube
İstişare Toplantısı 

gerçekleştirildi

Şube Başkanımız 
Halil Aydoğdu’nun 

organizesi ile Balıke-
sir Öğretmenevi’nde 
Sendikamızın Genel 
Başkanı İlhan Ko-

yuncu ve Genel Baş-
kan Yarımcılarımız, 
şube yönetim kurulu 
üyelerimiz, temsil-
cilerimiz ve üyele-
rimizin  katılımı ile  

gerçekleştirdik.

Balıkesir Şube
İstişare Toplantısı 

gerçekleştirildi

Samsun Şube 
Başkanımız Cemal 

Kasa’nın organizesi ile 
sendikamızın Genel 

Başkanı İlhan Koyuncu, 
Genel Başkan Yardımcı-
larımız Ali Rıza Kayar, 
Ömer İlbeği, Mustafa 

Yorulmaz, Mehmet Ali 
Kalafat, Şube yönetim 

kurlu üyelerimiz, temsil-
cilerimiz ve üyelerimi-

zin katılımı ile geçekleş-
tirdik.

Samsun Şube
İstişare Toplantısı 

gerçekleştirildi

Manisa Şube Başka-
nımız Mustafa Ali 

Algın’ın organizesiyle 
Sendikamızın Genel 

Başkanı İlhan Koyuncu 
Genel Başkan Yardımcı-
larımız Ali Rıza Kayar, 
Ömer İlbeği, Mustafa 

Yorulmaz, Mehmet Ali 
Kalafat, Şube Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz, 
Temsilcilerimiz ve 

üyelerimizin katılımı ile 
gerçekleştirdik.

Manisa Şube
İstişare Toplantısı 

gerçekleştirildi

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcılarımız 
Ali Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz Kırıkkale Şube Baş-
kanımız Eyüp Aygör Şube Başkan Yardımcılarımız Zeke-
riya Salar, Sedat Bektaş, Necmettin Uğurer, Vedat Başer, 
Abuzer Sucu, Yılmaz Deniz  ve İl Özel İdare Temsilcimiz 
İlhan Taşçı Kırşehir Belediye Temsilcimiz Metin Çiçek 
ile Heyet Olarak Kırıkkale İl Özel İdare İnsan Kaynakları 
Müdürü Hasan Akdoğan'ı üyelerimizi, Kırıkkale Beledi-
yesi üyelerimizi, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcı-
sı Sayın Harun Ulusoy'u, Kırıkkale Karakeçili Belediye 
Başkanı Sayın Hüseyin Özçelik'i, üyelerimizi, Kırşehir 
Kaman Belediye Başkanı Sayın Erhan Talu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Eftal Avşar'ı, üyelerimiz, Mucur Beledi-
yesi Temsilcimiz Özgür Çelik'i, üyelerimizi, Çiçekdağı 
Belediye Başkanı Sayın İsmaildeniz'i üyelerimizi, Yozgat 
Şube Yönetim Kurulu üyemiz Yaşar Altındaş'ı Yerköy Be-
lediye Çalışanı üyelerimizi, Kırıkkale Sulakyurt Belediye 
Başkanı Sayın İsmail Bildik'i, meclis üyelerini ve  üye-
lerimizi ziyaret ederek belediye başkanları ile üyelerimiz 
adına 2016 yılı için sosyal denge tazminatı sözleşmesi 
yapılaması konusunda mutabakat sağlandı; teşkilat çalış-
mamızda bize eşlik eden şube yönetimimize, temsilcileri-
mize ve desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarımıza 
teşekkür ederiz.

KIRIKKALE ŞUBE 
ZİYARETLERİMİZ...

OCAK 2016

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ EYLÜL 2015 31TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 30

TÜ
RK

 YE
RE

L H
İZM

ET
-S

EN
w

w
w

.ty
hs

.o
rg

.tr

Hanönü, Şenpazar ve 
Cide Belediyelerini ziyaret ettik

Genel Merkez Yönetimi ZABITA HAFTASI kutlama mesajı  

Genel Merkez Yönetimi İTFAİYE HAFTASI kutlama mesajı  

Tarihte Zabıta 1363 yılında kurulan 
Yeniçeri Ocağı içinde yer alan Sehban, 
Muhtesip ve Mimarbaşı’lar tarafından 
yürütülmüş,1826 yılında kurulan İktisap 
ve Evkaf Nezareti ile devam etmiştir. Tan-
zimatla birlikte kurulan Zabtiye Nezareti 
ile zabıtanın bugünkü anlamla temelleri 
atılmıştır. 1857 Yılında İstanbul için çıka-
rılan nizamnamede ilk defa zabıta deyimi 
kullanılmaya başlanmış, Şehremini Kanu-
nu ile zabıta hizmetleri polis teşkilatı tara-
fından yürütülmüş, 1930 yılında çıkarılan 
1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 1949 
ve 1956 yıllarında yapılan düzenleme-
lerle en son olarak 11.04.2007 tarihinde 
çıkarılan Zabıta Yönetmeliği ile görevi-

ni sürdürmektedir.  
Belediye Zabıtasının 
bulunduğu İl,İlçe veya 
beldenin düzenini 
muhafaza eden,halkın 
esenlik,sağlık ve hu-
zurunu koruyan,yetkili 
organların bu amaçla 
alacakları kararla-
rı uygulayan özel 
zabıta tanımı ile 
görevini yürütmekte 
olduğu,çalışma esna-
sında mesai saati ve 
tatil günü gözetmeksizin günün 24 saati 
hizmet veren , Belediyelerin en kapsamlı 

ve en dinamik görevini yapmakla yü-
kümlü olan zabıta teşkilatımızın ; 189 . 
kuruluş yılını kutluyoruz.

İnsanlarımız, yıkım ve 
feleketlere yol açan yan-
gınları söndürmek için ilk 
çağlardan beri ellerinde-
ki imkanlarla çalışmışlar 
kendilerine özgü teşki-
latlanmalara gitmişlerdir. 
Yangınlarla mücadele 
etmek için düzenli teş-
kilat kuran ilk şehir eski 
Rroma olmuş ve yangın 
söndürmede, dünyada 
teşkilatlanmış ilk itfaiye ekipleri Orta Avru-
pada özellikle Macaristan ve Fransa’dır.
Yurdumuzda  yangın söndürme konu-
sunda  ilk resmi uygulama, XVI yüzyıl  ııı. 
murat döneminde İstanbul’da olmuştur, 
1572’de dönemin İstanbul kadısınca bir 
hüküm yayınlanarak her evde yangı-
na karşı küp dolusu su, birer kazma ve 
kürek,birde merdiven bulundurulması zo-
runlu hale gelmiştir.
Fransız teknisyen David tarafından ‘’Çar-
daklı’’ diye ifade edilen 120 kg ağırlı-
ğında su dökülerek çalışan ‘’Basma’’ 
tertibatı yapılmış, 1717 yılında Damat 
İbrahim Paşa tarafından 50 kişilik Askeri 
Tulumbacı Ocağı kurulmuş ve başına da 
gerçek Davut getirilmiştir.
1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kal-
dırılması ile Tulumbacı Ocağı da 
kaldırılmıştır.1827 yılında yangın söndür-

me işleri emekli subaylarca idare edilen 
‘‘Yangıncı Taburları’’ diye tabir edilen 
teşkilat kurulmuştur. 
Tanzimat Fermanı’nın hemen ardından 
1869 yılında İstanbul 14 belediye daire-
sine ayrılmış; bu dairelerin merkezlerine 
de 10 ila 100 asker ve birer tulumba, 
ayrıca halk tarafından kullanılmak üzere 
mahallelere birer tulumba verilerek ‘‘Ma-
halle Tulumbacılığı’’ oluşmuştur. 1870 
yılında Beyoğlu’nda çıkan ve 3000 kadar 
binanın yanmasına yol açan yangında, 
Mahalle Tulumbacıları’nın yangın sön-
dürmede yetersiz kalmaları üzerine yeni 
itfaiye teşkilatının kurulması için harekete 
geçilmiştir. 
Zamanın hükümetice Macaristan’dan 
Kont Szecseny adında bir uzman subay 
İstanbul’a getirilerek 4 nizamiye ve 1 bah-
riye taburundan oluşan ‘‘İtfaiye Alayı’’ 
26 Eylül 1874‘te kurulmuştur. 

Askeri nitelik taşıyan bu kuruluş 49 yıl 
hizmet verdikten sonra yangın söndür-
me görevleri belediyelere bağlı olarak 
kurulan itfaiye teşkilatlarına 25 Eylül 
1923 yılında devredilerek, bügünkü 
itfaiye teşkilatının temelini oluşturmuş 
Son olarak da 3 temmuz 2007 yılında 
çıkan İtfaiye Yönetmeliği ile görevini 
sürdürmektedir. 
Belediye sınırları içerisinde yangın, sa-
nayi kazaları, deprem ve diğer doğal 

efetlerden korunmak, bunların zararla-
rını azaltmak amacı ile beldenin özellikle-
rini de dikkate alarak gerekli afet ve acil 
durum planlarını yapmak ,ekip ve dona-
nınımlarını hazır bulundurmak. 
Belediye sınırları dışında yangın ve doğal 
afetler meydana gelmesi durumunda bu 
bölgelere gerekli desteği sağlamak itfaiye  
çalışanlarının asli görevlerindendir.
Bu hizmetleri mesai saati ve tatil günle-
ri gözetmekiszin günün 24 saati esasına 
göre görevini ifa eden itfaiye teşkilatları-
nın kuruluşunun 91. yılını kutlarken, 91. 
yılında can ve mal kurtarmalarında can-
larını veren itfaiyecilerin yıpranma hakla-
rını almak ve 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanunu’nun 36. maddesinde 11. sınıf 
olarak itfaiye hizmetleri sınıfı eklenmesini 
sağlamak Türk Yerel Hizmet  Sendikamı-
zın önceliği olcaktır.
91. kuruluş yılınızı kutlarız.

Adana Şubemiz Pozantı 
Belediyesi ile SDT imzaladı 

ozantı  Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Adana 
Şubesi arasında memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi  
imzalanarak bu yılda yenilendi. SDY’yi Pozantı Belediye 
Başkanı Mustafa Çay ile Türk Yerel Hizmet-Sen Adana Şube 
Başkanı  Selçuk Diker imzaladı.P

Uşak İl Özel İdaresi’nde 
dayanışma aidatını iptal ettirdik 

endikamızın açtığı dava ve Danıştay 11. Dairesi’nin kararı 
neticesinde haksız yere ödenen aidatlar icra yoluyla tah-
sil edilerek Afyon Şube Yönetim Kurulu Üyemiz ve Uşak  İl 
Temsilcimiz İskender Tekçe ile İşyeri Temsilcimiz Ali Osman 
Doruk tarafından üyelerimize iade edildi. S

Manisa Şubemiz Turgutlu 
Belediyesi İle SDT imzaladı 

ürk Yerel Hizmet-Sen Manisa Şubemiz Turgutlu Belediyesi İle 
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzaladı. Sözleşme Bele-
diye Başkanı Sayın Turgay Şirin ile Şube Başkanımız Mustafa 
Ali Algın arasında imzalandı. İmza töreninde Şube Başkan 
Yardımcılarımız ve İlçe Temsilcimiz de hazır bulundu.T

      Erzincan İl Özel İdaresi 
personeli ile biraraya geldik

rzincan Şubemiz, İl Özel İdaresi çalışanlarına yetki dönemin-
de verdikleri destekten dolayı teşekkür yemeğinde bir ara-
ya geldi. Şube Başkanımız Savaş Ağsu, İl Özel İdare Genel 
Sekreteri Yaşar Felekoğlu Genel Sekreter Yardımcıları Salim 
Saltaş Teoman Yerlikaya ve tüm katılımcılara teşekkür etti.E

Çankırı Şube Yönetimi Genel 
Merkezimizi ziyaret etti 

ankırı Şube Başkanı Erol Selci Şube Başkan Yardımcıları 
Abdullah Özdemir, Serpil Çay, Kamil Okçu, Akif Bayram Bo-
duroğlu, Metin Gül Genel Merkezimizi ziyaret etti. Ziyarettte 
ülkemizin içinde bulunduğu güncel konularla ilgili bilgi alış 
verişinde bulunduk.

Ç

Kastamonu Türkeli 
Belediyesinde SDT imzaladık 

ürk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şubemiz İle Sinop Türkeli 
Belediyesi Arasında Sosyal Denge Sözleşmesi (SDT) imzalan-
dı. Sözleşme Belediye Başkanı Sayın Halil Dilek Özcan  ile 
Şube Başkanı Hikmet Çıvgın arasında imzalandı. İmza töre-
ninde Şube Başkan Yardımcımız Mehmet Baş hazır bulundu.T

Yozgat Şube Çorum 
İli ziyaretlerimiz

EYLÜL 2015
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Genel Başkanımız  İlhan Koyuncu Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz, 
Ömer İlbeği ve ASKİ Temsilcimiz Mustafa Kemal 
Yılmaz heyet olarak ASKİ Genel Müdürü Sayın 
İrfan Kaya'yı makamında ziyaret ettik.
Sendikamız Genel Başkanı İlhan Koyuncu yaptığı 
konuşamada sayın Kaya'ya öncelikle  çalışanların 
sorunlarını dile getirerek, ev sahipliğinden ve çalı-
şanlara vermiş olduğu değerden kendilerine teşekkür 
etti. Aski Genel Müdürü Sayın İrfan Kaya da ziya-
retten memnuniyet duyduğunu bilirterek heyetimize 
teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ASKİ Genel Müdürü'nü makamında ziyaret ettik

Genel Başkanımız İlhan Koyuncu Genel Başkan 
Yardımcımız Ali Rıza Kayar Eskişehir Şube Baş-
kanımız H.Hüseyin Uygun , İş Yeri Temsilcimiz 
Ayhan Çengel ile birlikte Söğüt Belediye Başkanı 
Sayın Halil Aydoğdu 'yu makamında ziyaret ettik. 
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu yap-
tığı konuşmada ülkemizin içinde bulunduğu zor 
şartlara vurgu yaptı, Belediye çalışanlarının mali 
, sosyal haklarını iyileştirmek ve performanslarını 
arttırmak  sosyal denge sözleşmesini yenilemek 
için  mecli toplantısında yetki alınması gerektiğini 
vurguladı.
Belediye Başkanı sayın Aydoğdu üzerimize dü-
şeni yerine getireceğiz dedi, ve ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduklarını belirterek Genel Başka-
nımız İlhan Koyuncu' ya bir plaket taktim etti.
Genel Başkanımız İlhan Koyuncu da Sayın Başka-
na ev sahipliğinden ve çalışanlara vermiş olduğu 
değerden dolayı bir plaket sundu. Belediye Mec-
lis Üyeleri ,başkan yardımcısı ve Belediye çalışanı 
üyelerimizi ziyaret ederek sendikal çalışmaları-
mız hakkında bilgi vererek çalışanların sorunları 
hakkında fikir alış verişinde bulunduk Belediye 
çalışanı üyelerimiz bu ziyaretten memnun olduk-
larını belirterek çalışmalarımızda başarı dilediler.
Akabinde Eskişerhir  Kamu-Sen  İl temsilcimiz ve 
sendikalarımızın şube başkanları ile bir istişare 
toplantısı düzenleyerek bölgedeki sorunların çö-
zümü hakkında  fikir alış verişinde bulunduk.

ESKİŞEHİR ŞUBE 
ZİYARETLERİMİZ
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Mersin Şubemiz İtfaiye 
Haftasını kutladı

Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şube 
Başkanımız Nihat Aşçı, Buyukşehir 
İtfaiye Daire Başkanı Vedat Doğan’ı 
makamında ziyaret ederek İtfaiye Haf-
tasını kutladı. Daha sonra itfaiye birim-
lerindeki personelleri ziyaret ederek, 
sorunlarını dinleyip İtfaiye teşkilatımızın 
92. kuruluş yılını kutladı.

Mersin Şubemiz Zabıta
Haftasını kutladı

Türk Yerel Hizmet -Sen Mersin Şube 
Başkanımız Nihat Aşçı, Zabıta Hafta-
sında önce Büyükşehir Zabıta Daire 
Başkanı Yaşar AKSOY,u makamında 
ziyaret etti. Daha sonra zabıta  birimle-
rini ziyaret ederek zabıta teşkilatımızın 
189. kuruluş yılını kutladı. 

MANİSA ÇIKARMASI

Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Baş-
kan Yardımcılarımız Ali Rıza Kayar, 
Mustafa Yorulmaz Manisa Şube 
Başkanımız Mustafa Ali Algın ve Şube 
Başkan Yardımcılarımız Metin Memiş, 
Cem Özleyen heyet olarak Manisa 
Büyükşehir Genel Sekreteri Halil 
Memiş Beyi Genel Sekreter Yardımcı-
ları Aytaç Yalçınkaya ve Fuat Uzun'u 
Maski Genel Müdürü Yakup Koç Beyi 
Genel Müdür Yardımcısı Erdem No-
hutçu, İnsan Kaynakları Daire Başka-
nı Ersoy Aslan'ı makamında ve MASKİ 
üyelerimizi ziyaret ettik.
Manisa Büyükşehir çalışanı üye-
lerimizin taleplerini sayın Memiş'e 
MASKİ çalışanı üyelerimizin taleple-
rinide sayın Koç'a dile getirerek ev 
sahipliği için çalışanlara ve sendi-
kamıza vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ettik. Kendileride bu 
ziyaretten memnuniyet duyduklarını , 
talepler konusunda üzerlerine düşen 
hassasiyeti göstereceklerini belirterek 
çalışmalarımızda başarılar dilediler.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR GENEL 
SEKERETERİLİĞİ VE MASKİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ 
ZİYARET ETTİK Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Başkan Yardımcı-

larımız Ali Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz  Ma-
nisa Şube Başkanımız Mustafa Ali Algın  Soma 
Temsilcilerimiz Aydın Uğurlu ve Serdar Karakılıç 
ile beraber İtfaiye personeli üyelerimizi, Manisa 
Büyükşehir Soma hizmet binası çalışanı üyele-
rimizi, Soma Koordinatörü Salih Oğuz Belgül 
Beyi ve Soma Belediye Başkan Yardımcısı Temel 
Korkmaz Beyi, Kırkağaç Büyükşehir Koordinatö-
rü Ali Rıza Duman beyi ve Kırkağaç hizmet bina-
sı çalışanı üyelerimizi itfaiye çalışanı üyelerimizi, 
Saruhanlı temsilcimiz Ahmet Yılmaz’ı Büyükşehir 
Hizmet Binası çalışanı üyelerimizi, Akhisar tem-
silcimiz Mustafa Çetin‘i itfaiye çalışanı üyeleri-
mizi büyükşehir hizmet binası çalışanı üyeleri-
mizi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri beyi, 
Gördes Temsilcimiz Ömer Duran’ı Büyükşehir 
hizmet binası çalışanı Üyelerimizi, Köprübaşı 
temsilcimiz Veysel Kırılmış’ı Köprübaşı Belediye-
si çalışanı üyelerimizi , Büyükşehir hizmet binası 
çalışanı üyelerimizi, İtfaiye çalışanı üyelerimizi 
ziyaret ederek sendikal faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi vererek çalışanların sorunları hakkında 
fikir alış verişinde bulunduk. Temsilcilerimiz ve 
üyelerimiz kendilerini ziyaretimizden memnu-
niyet duyduklarını belirterek çalışmalarımızda 
başarılar dilediler.

MANİSA ŞUBE ZİYARETLERİMİZ

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Başkan Yardımcı-
larımız Ali Rıza Kayar,Mustafa Yorulmaz  Ma-
nisa Şube Başkanımız Mustafa Ali Algın  Şube 
Başkan Yardımcımız Ali Rıza Dağhan ile birlikte 
Demirci İlçe Manisa Büyükşehir hizmet binasın-
da Genel sekreter Halil Memiş beyi,Büyükşehir 
Meclis Üyelerini , Demirci İlçe Koordinatörü 
Kazım Aysen beyi , hizmet binası çalışanı üye-
lerimizi ve itfaiye personeli üyelerimizi ziyaret 
ettik. Turgutlu İlçe temsilciliğimizin Mu-
harrem ayı münasebeti ile aşure gününde 
düzenlemiş olduğu etkinliğe Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza Kayar, Mustafa 
Yorulmaz , Mehmet Ali Kalafat,İzmir Şube 
Başkanımız Fikeret Bozkurt Manisa Şube 
Başkanımız Mustafa Ali Algın Şube Baş-
kan Yardımcılarımız Metin Memiş,Cem 
Özleyen,Mehmet Dilek Aksoy,Erol Kaçar ,Ali 
Rıza Dağhan,Önder Ertaş, Salihli Temsilci-
miz Hüseyin Güzelgün Turgutlu Belediye 
Başkanı Sayın Turgay Şirin Belediye Başkan 
Yardımcısı Hakan Sezer aşure günü etkin-
liğini düzenleyen İlçe Temsilcimiz Mümin 
Yürek işyeri temsilcimiz Melih Dinçel hazır 
bulundu. 

MANİSA ŞUBE ZİYARETLERİMİZ

Antalya 
Büyükşehir 

Belediyesi’nde 
üyelerimizden 

hukuksuz kesilen 
dayanışma aidatına 

Antalya 1. İdare 
Mahkemesi ‘dur’ 

dedi...

Bingöl 

Genç 

Belediyesi’nin 

üyemizin sözleşme-

sini tek taraflı fes 

etmesine 

Elazığ 1. İdare 

Mahkemesi ‘dur’ 

dedi. 

Isparta 
İl Özel 

İdaresinde üyele-
rimizden hukuksuz 
kesilen dayanışma 

aidatına ısparta 
İdare Mahkemesi 

Yürütmeyi durdurma 
kararı verdi.. YA
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Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Mer-
kezi tarafından 6-8 Şubat tarihleri 
arasında düzenlenen Bölge Teşki-
lat Buluşması'nın ilki İzmir,  Denizli, 
Manisa, Balıkesir. 18-20 Şubat tarihleri 
arasında ikincisi Antalya, Isparta, Afyon,  
Eskişehir.  25-27 Şubat tarihleri arasın-
da üçüncüsü Mersin, Adana, Hatay.4-6 
Mart tarihleri arasında  dördüncüsü 
Ankara, Bursa, Kırıkkale, Konya, Yozgat  
Şube Başkanları, Yönetim kurulu üyeleri, 
Denetleme, Disiplin kurulu üyeleri Şu-
belere bağlı İl, İlçe ve işyeri temsilcileri-
mizin katılımı ile Kuşadası'nda yapıldı.
Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kayar 
gündem gereği açılışı yapmasının 
ardından Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları ile tüm şehitlerimizin manevi 
huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu akabinde İstiklal Marşının 
okunmasının ardından katılımcılar ken-
dilerini tanıttı. Daha sonra Sendikamız 
Genel Başkanı açılış konuşması yapmak 
üzere kürsüye çıktı.

MÜCADELEYE DEVAM ETTİK VE 
EDECEĞİZ
Genel Başkan İlhan Koyuncu, ‘‘Gönül-
leri birleşenler, selam size; Uzaklar-
da dertleşenler, selam size; ekmeği 
alınanlar, selam size; rütbesi çalınan-
lar selam size’’ dizeleriyle katılımcıları 
selamlayarak konuşmasına başladı. 

Koyuncu, şunları kaydetti: ‘‘Hizmet ko-
lumuzdaki sıkıntılara, baskılara rağmen 
sizlerin dik duruşu ve onurlu mücade-
lesi sayesinde güçlüyüz. Sizler ülkemiz 
ve sendikamız için çok önemlisiniz. 
Her zaman yanınızdayız siz her şeyin 
en iyisine layıksınız. Sizdeki bu azim ve 
kararlılık her zorluğu aşmamızı sağladı. 
Bizler başarmak zorundayız, başardık ve 
başarmaya devam edeceğiz. Sizlerin, 
ekmeği alındı, rütbesi çalındı bir an 
olsun sendikanızdan ve ilkelerinizden 
taviz vermediniz. Çünkü siz ülkemizde 
oynanan oynları, devletimiz ve insan-
larımız üzerinde sinsice uygulanmak 
istenilen dönüşümü görebildiniz. 

DEVLETİN BEKASI ÖNCELİĞİMİZ
Günü kurtaran, sadece kendisini ve 
ailesini yaşatmayı degil; ülkenin gele-
ceğini, devletinin bekasını öncelikli ilke 
olarak benimsedin.
Memurun ekmeğine, aşına ve iş 
güvencesine göz diken bir hükümetle 
karşı karşıyayız. Yerel yönetimlerde çifte 
standartlı uygulamaları bllinçli olarak 
yaygınlaştıran bir yönetim anlayışı var 
ki bu da kamu çalışanları arasında 
adaletsizliğe, eşitsizliğe neden oluyor. 
Baskılara rağmen yılmadan mücadeleye 
devam ettik ve edeceğiz. Teşkilatımız-
daki mücadele azim ve kararlılığı; ilkeli 
ve istikrarlı duruşumuz başarımızın asıl 
unsurlarıdır. Muadillerimizden farklı 

kılan özelliklerimizdir.
15 Mayıs'ta kurumlarınızda yetkili sendi-
ka olmak için bizleri tempolu bir çalışma 
bekliyor. İnşallah bu toplantılarımız, 
aldığımız eğitim ve motivasyon teşki-
latımız için hayırlara vesile olur. Tüm 
katılımcılara sağlık, mutluluk ve başarı 
dileklerimi sunuyorum.’’

EKİCİ’YE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Genel Başkanımızın konuşmasının 
ardından 2. Bölge  toplantımızda 1992  
yılında  sendikamızın koruluşunda Ku-
rucular Kurulu Üyesi olarak başlayıp bu 
güne kadar hizmet eden Antalya Şube 
Başkanımız Dr. Ergün Ekice'nin emekli-
ye ayrılarak şube başkanlığı görevini de 
bırakması nedeni ile kendisine Genel  
Merkez ve Antalya Şube yönetimi olarak 
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı 
birer  teşekkür plaketi takdim edildi.
4.  Bölge toplantımızda da iki dönem 
Konya Şube Başkanlığı görevini yapmış 
olan  Ali Bayraktar'ın İş Kolu Değiştir-
mesi nedeni ile kendisine sendikamıza 
yapmış olduğu hizmetlerden dolayı  
teşekkür plaketi takdim edildi.  
Akabinde katılımcılar kürsüye gelerek 
kısa birer konuşma yapıp kendilerini 
tanıttı. Davetimize icabet eden Kırıkkale 
Sulakyurt Belediye Başkanı Sayın İsmail 
Bildik kısa bir konuşma yaparak heyeti 
selamladı, bizleri kırmayarak toplantı-
mıza katıldığı için kendilerine teşekkür 

ederiz.
Proğramın ikinci gününde Eğitim ve 
Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Ali Kalafat katı-
lımcıları selamlayarak Eğitim semineri 
vermek üzere aramızda bulunan Gazi 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Sinan 
Demirtürk beyefendiyi katılımcılara 
taktim etti.
Dr. Sinan Demirtürk  2 ila 3 saat ara-
sında bir eğitim semineri verileceğini 
konusunun  Üye - Üye Adayı İlişkilerin-
de Mükemmeliyet , Üye Görüşmelerin-
de İkna , Beden Dili, İletişim ve Sosyal 
Medyada İletişiminin etkisi olduğunu 
ifade ederek sözlü ve görsel olarak 
açıklamalarda bulundu. 

KADIN ÜYELERE ÇİÇEK...
8 Mart Dünya Kadınlar günü münase-
beti ile bayan üyelerimize birer çiçek 
takdim edildi.
Ankara Şubemiz ev sahibi olarak Genel 
Başkanımıza bir tesbih, Genel Başkan 
Yardımcılarımız ve hocamız Dr. Sinan 
Demirtürk'e birer hat sanatı olan tablo 
hediye etti bu anlamlı hediyeler için 
başta şube Başkanımız olmak üzere 
yönetimi ve temsilcilerine teşekkür 
ediyoruz.
Yapmış olduğumuz  bölge Teşkilat bu-
luşmasının hayırlara vesile olmasını diler 
katılımcılara teşekkür ederiz.

GENEL MERKEZ TARAFINDAN BÖLGESEL EĞİTİM, İSTİŞARE 
VE TEŞKİLAT BULUŞMASI TOPLANTILARIMIZ DEVAM EDİYOR

MUHTEŞEM BULUŞMA
Adana Şubemiz  Belediyesinde Sosyal Den-
ge Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.
Sözleşme Belediye Başkanı Sayın Saadettin 
Aslan İle Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza Kayar, Mustafa Yorulmaz Adana Şube 
Başkanımız Selçuk Diker arasında imzalandı. 
İmza töreninde Adana Şube Başkan Yardım-
cımız Ergün Erol Öncel de hazır bulundu. 
Sözleşme Karaisalı Belediyesi’nde çalışan 
20 memur ve sözleşmeli personeli kapsaya-
cak. Belediye Başkanı Sayın Saadettin Aslan, 

‘‘İmkanlarımız oranında çalışan arkadaşların 
bütçelerine katkıda bulunmaya çalıştık, iler-
leyen zamanlarda yine imkanlarımız el ver-
dikçe artış yapacaklarını ve veren el alan el-
den üstündür tüm arkadaşlara hayırlı uğurlu 
olsun’’ dedi. Genel Başkan Yardımcılarımız 
ve Şube Başkanımızda Belediye Başkanı Sa-
yın Aslan'a çalışana vermiş oldukları değer-
den dolayı teşekkür ederek, ‘‘Üyelerimize ve 
çalışanlara hayırlı olsun’’ dediler. Daha son-
ra belediye çalışanı üyelerimizi ziyaret etti.

Karaisalı Belediyesi 
ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen 
Adana Şubemiz Yumurta-
lık Belediyesinde Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi 
İmzaladı. Sözleşme Belediye 
Başkanı Sayın Türkeş Filik İle 
Genel Başkan Yardımcıları-
mız Ali Rıza Kayar, Mustafa 
Yorulmaz Adana Şube Baş-
kanımız Selçuk Diker ve İşyeri Temsilcimiz Mustafa Koçak 
arasında imzalandı. İmza töreninde Adana Şube Başkan 
Yardımcımız Ergün Erol Öncel de hazır bulundu. Sözleş-
me Yumurtalık Belediyesinde çalışan 50 memur ve sözleş-
meli personeli kapsayacak. Belediye Başkanı Sayın Filik, 
‘‘İmkanlarımız oranında çalışan arkadaşların bütçelerine 
katkıda bulunmaya çalıştık ilerleyen zamanlarda yine 
imkanlarımız el verdikçe artış yapacaklarını ve ‘Veren 
el alan elden üstündür.’ Tüm arkadaşlara hayırlı uğurlu 
olsun’’ dedi. Genel Başkan Yardımcılarımız ve Şube Baş-
kanımızda Belediye Başkanı Sayın Filik'e çalışana vermiş 
oldukları değerden dolayı teşekkür ederek, ‘‘Üyelerimize 
ve çalışanlara hayırlı olsun’’ dediler.Daha sonra belediye 
çalışanı üyelerimizi ziyaret ettiler.

Adana Şubemiz Yumurtalık 
Belediyesi ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen Balıkesir-
Çanakkale Şubemiz Çanakkale 
İli Terzialan Belediyesinde Sos-
yal Denge Tazminatı Sözleşmesi 
Belediye Başkanı Sayın Tuncay 
Göymen İle Şube Başkanımız 
Halil Aydoğdu arasında imza-
landı. Sözleşme 15.01.2015 
tarihi ile 31.01.2016 tarihleri 
arasını kapsayacak, Belediye çalışanı memurlar maaşları-
nın yanısıra her ayın 15’inde 400 TL sözleşme ile ödeme 
yapılmasına kara verildi. 
İmza töreninde Şube Başkan Yardımcımız Emrah Bayrak, 
İşyeri Temsilcimiz Ufuk Tekin ve Belediye Meclis Üyesi 
Sayın Fatih Kınalı hazır bulundu. 
Belediye Başkanı Sayın Tuncay Göymen çalışanlara büt-
çemiz oranlarında bir nebze ekonomik durumlarına katkı 
yapabilmek bizide mutlu eder ve bundan sonra imkanlar 
elverdiği müddetçe artış yaparak katkı sağlamak isteriz 
dedi. 
Şube Başkanımız Halil Aydoğdu Sayın Başkana Çalışanla-
ra vermiş olduğu değerden dolayı teşekkür etti. Belediye 
çalışanı memur arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun.

Çanakkale Terzialan 
Belediyesi ile SDT imzaladı 

Erzincan Şubemiz ile Sivas 
Gürün Belediyesi arasında 
SDT imzalandı.
İmza törenine Gürün Bele-
diye Başkanı Nami Çiftçi, 
Erzincan Şube Başkanımız 
Savaş Ağsu ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Faruk Akan 
katıldı.
Belediye Başkanı Sayın Nami Çiftçi, belediye çalışan-
larının ekonomik durumunun iyileştirilmesi , sosyal ve 
kültürel düzeylerinin yükseltimesi, katılımcı çalışma dü-
zenini sağlamayı hedeflediklerini ifade ederek, ‘‘Tüm 
personele hayırlı olsun’’ dedi. Şube başkanımız Savaş 
Ağsu ise ‘‘Sayın Başkana çalışana verdiği değerden ve 
ekonomisine yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkür 
ederek üyelerimize ve çalışanlara hayırlı olsun’’ dedi.

Erzincan Şubemiz Sivas Gürün 
Belediyesi ile SDS imzaladı. 

Samsun Şubemize Bağlı 
Giresun İl Temsilciliğimiz ile 
Giresun Doğankent Beledi-
yesi arasında SDT imzalandı.
Sözleşme Türk Yerel Hizmet-
Sen Giresun İl Temsilcisi 
Saffet Genç İle Doğan Kent 
Belediye Başkanı Haşim Bi-
rol Tekin tarafından imzaladı.
İmza törenine Doğan Kent Belediye Başkanı Haşim 
Birol Tekin, Türk Yerel Hizmet-Sen Giresun İl Temsilcisi 
Saffet Genç Ve Türkiye Kamu-Sen Giresun İl Temsilcisi 
Arif Çetinkaya katıldı.
Belediye Başkanı Haşim Birol Tekin, ‘‘Amacımız Bele-
diye çalışanlarının memnuniyetini sağlayarak onların 
çalışma performanslarını daha da artırmaktır. Yüce 
peygamberimizin (S.A.S) ‘Çalışanın emeğinin karşılığı-
nı alnının teri kurumadan veriniz.’ Hadis-İ Şerifleri doğ-
rultusunda çalışanların emeğinin karşılığını vermekten 
mutluluk duymaktayız. Çalışan arkadaşlarımızdan da 
beklentimiz bundan sonra çalışma performanslarını 
daha da artırarak Doğankent halkına daha iyi hizmet 
sunmaktır’’dedi. Konuşmaların ardından sözleşme 
imzalandı. Giresun İl Temsilcisi Saffet Genç yaptığı 
konuşmada,‘‘Türk Yerel Hizmet-Senliler olarak çalış-
tığımız kurumlarda görevimizi en iyi şekilde yapmaya 
devam edeceğiz, Sayın Başkanımızın bizlere verdiği 
değerede teşekkür ederiz , Sözleşmenin üyelerimize ve 
tüm çalışanlara hayırlı olsun’’ dedi.

Giresun Doğankent 
Belediyesi ile SDT imzaladı 

MART 2015
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Çalışma hayatında, önemli 
bir yere sahip olan sendika-
ların, faaliyetlerini serbestçe 
düzenlemesi önem taşımak-
tadır. 
Serbestçe faaliyet göster-
me, sendika özgürlüğünün 
ayrılmaz bir parçası olduğu 
gibi, üyelerin haklarının 
korunmasında önemli bir 
yer tutar. Sendika kurma 
özgürlüğü bir yandan 
demokrasiye dayalı düzeni 
oluşturan kişiliğe bağlı hak 
ve ödevlerdendir. Öte yan-
dan da toplumsal yaşantının 
çağdaş uygarlık düzeyine 
eriştirme amacını güden 
sosyal ve iktisadi hak ve 
ödevlerdendir.
 Eşit kullanılmayan, kişilere 
ve kamuya huzur ve adaletli 
bir düzen sağlamayan sen-
dika özgürlüğünün çağdaş 
uygarlık düzeyi ve demok-
rasi anlayışı ile bağdaşması 
imkansızdır.
Kamu Görevlilerinin Gene-
line ve hizmet kollarına yö-
nelik Mali ve Sosyal Haklara 
ilişkin 2016-2017 yıllarını 

kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşmesinin, “Yerel Yö-
netim Hizmet Koluna ilişkin 
Toplu Sözleşme” başlıklı 4. 
Bölümünün 1. Maddesinin 
2. Fıkrası şu şekildedir;
“Sosyal Denge Sözleşmesi 
imzalayan sendikanın üyesi 
olmayan kamu görevlile-
rinden aynı unvanlı perso-
nelden alınacak aidatın iki 
katına kadar taraf sendika 
sosyal denge sözleşmesi 
aidatı alabilir. Bu aidatı 
ödeyen kamu görevlileri söz 
konusu sözleşmeden aynı 
usul ve esaslar dahilinde 
yararlanır.”
Dayanışma aidatı uygula-
ması öngören bu madde 
hukuka açıkça aykırı olup, 
yargı kararlarını hiçe say-
maya yönelik bir maddedir 
ve yandaş sendika tarafın-
dan konulan bir maddedir.
 Bu metnin altına imza 
atan, yetkili sendikanın 
tüzüğünün 3.maddesinde: 
“Çalışmalarında Evrensel 
İnsan Haklarını, temel hak 
ve özgürlükleri, hukukun 

üstünlüğünü ve demokrasiyi 
esas alır. Sosyal adaletin 
ve barışın gerçekleşmesine 
yardımcı olmayı amaçlar ” 
yazıyor. Bu sendika ya neyin 
altına imza attığını bilmiyor 
ya da çalışanların aklıyla 
alay ediyor. Çalışanları 
dikkate almadığı, hukukun 
üstünlüğüne inanmadı-
ğı; sosyal adalet ve barış 
kavramlarının ise malum 
sendikanın attığı imzalar 
ile alt üst olduğu gerçeğini 
kimse gizleyemez.  
 Resmi Gazetenin 11 Nisan 
2012 tarihli nüshasında ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 
yeni 4688 sayılı yasanın 
Toplu sözleşmenin kapsamı 
başlıklı maddesi şu şekilde-
dir;
“Madde 28- …Toplu 
sözleşme ikramiyesi hariç 
olmak üzere toplu sözleşme 
hükümlerinin uygulanma-
sında sendika üyesi olan 
ve sendika üyesi olmayan 
kamu görevlileri arasında 
ayrım yapılamaz.” 
4688 Sayılı Yasa’nın 28 inci 
maddesi gereği  “Daya-
nışma Aidatı” adı altında 
bir kesinti yapılması yasal 
olarak mümkün değildir. 
Nitekim konu “Türk Yerel 
Hizmet Sendikası” tara-
fından yargı mercilerine 
taşımış, ilk derece mahke-
meleri bu uygulamayı hem 
de geriye dönük olarak iptal 
etmiş, iş bu kararlar “Danış-
tay” tarafından da onan-

mıştır. Mahkeme kararları 
ve Danıştay onama ilamları 
aşağıda mevcuttur.
Nitekim konu ile ilgili emsal 
mahkeme kararları da 
lehimizedir. Örneğin Is-
parta İdare Mahkemesi’nin 
2010/1077, Çorum 
İdare Mahkemesi’nin 
2011/409, İzmir 3. 
İdare Mahkemesi’nin 
2010/2085, İstanbul 2. 
İdare Mahkemesi’nin 
2011/1661, Yozgat İdare 
Mahkemesi’nin2012/931, 
Manisa 2. İdare 
Mahkemesi’nin2012/724 
ve 2014/288, Sivas İdare 
Mahkemesi’nin2013/1325 
esas sayılı ilamları bu yönde 
olup Danıştay incelemesin-
den de geçerek kesinleşmiş, 
içtihat haline gelmiştir.  
Tüm bu gerçeklere rağmen 
sözleşmeye bu şekilde bir 
madde koymak; yargı kara-
rını işlevsiz hale getirmeye 
yönelik bir hareket olup 
ceza hukuku anlamında da 
suç teşkil etmektedir. 
Bu gibi idari işlemler-
de idareye takdir yetkisi 
tanınmamıştır. Kurumlarda 
idareciler, eşitlik,  adalet ve 
genellik ilkesini gözetmek 
zorundadır. Zira idarenin 
yetkisi mutlak ve sınırsız 
değildir. Bu işlemlerin ana-
yasa, kanun, kamu yararı, 
amacı ve hizmet gereği 
ilkeleriyle sınırlı olduğu 
idare hukukunun bilinen 
ilkelerindendir. 

İlhan KOYUNCU
Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı

MALUM 
SENDİKA VE 

SOSYAL DENGE 
TAZMİNATI  

Türk Yerel Hizmet -Sen Başkanlar Ku-
rulu Toplantımızı Antalya'da Gerçek-
leştirdik.
Türkiye Kamu-Sen'in  Antalya'da dü-
zenlediği '' TEK ADRES'' Türkiye Kamu-
Sen temalı Başkanlar Kurulu istişare 
toplantısı büyük bir heyecan ve coş-
kuyla gerçekleştirildi.
16 Ocak 2016 günü de Türk Yerel 
Hizmet-Sen Genel Merkez Yönetimi, 
Denetleme, Disiplin Kurulu Üyeleri, 
Şube Başkanları ve İl Temsilcilerinin 
katılımı ile Türk Yerel Hizmet-Sen "Ge-
nişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare 
Toplantısı" başladı.
Konuşmalarına  katılımcıları selamla-
yarak başlayan Genel Başkanımız İl-
han Koyuncu, ülke meseleleri,çalışma 
hayatı ve hizmet kolumuza dair önemli 
değerlendirmelerde bulundu.
Siyasallaşmış Belediyeler ve İl Özel 
İdarelerde çalışmanın zorluklarına de-
ğinerek; keyfiyetin, siyasetin çalışanla-
rı ve kurumları çok yıprattığının altını 
çizdi.
Bu kurumlarda yapılan yanlışlarla 
mücadele etmek bizim en asil işimiz-
dir. Ya bu bozuk gidişe dur diyeceğiz, 
yada bu bataklığın içinde bizde boğu-
lup gideceğiz.
Onun içindirki daha organize 
çalışacağız,birbirimize daha fazla sa-
hip çıkacağız  üyelerimizi ve çalışanla-
rı daha sık arayıp soracağız ,iyi günle-
rinde de zor günlerinde de yanlarında 
olmaya gayret göstereceğiz.İşimiz el-
bette kolay değil ama zorluklar içinde 
bu mücadelemizi zirveye taşıyacağız" 
dedi.
Çalışma hayatında gündemden çık-
mayan ''İş Güvencesi'' tartışmalarına da 
değinen Genel Başkan İlhan Koyuncu; 
Devletimizi yönetenlerin,devlet memu-
runun iş güvencesine gözünü diktiğini, 
bununla devlette devamlılığı, Liyakat  
ve Kariyer kavramlarını zedeleyip iste-
dikleri gibi at koşturmayı hedefledikle-
rini biz çok iyi biliyoruz. Onlar iş gü-
vencesiz bir ortam istiyorlar istedikleri 
ile çalışacaklar,istemediklerini kapının 
önüne koyacaklar.
Bunun bu kadar kolay olmayacağı-
nı, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Yerel 
Hizmet-Sen'in 450 bin üyesi bu uygu-
lamaya asla razı olmaz ve izin vermez.
Yanlışların , yanlış yapanların karşısın-
da kale gibi Türkiye Kamu-Sen ve Türk 
Yerel Hizmet-Sen var. Kamu çalışanları 

günü kurtar-
ma yerine 
geleceği dü-
şünerek ha-
reket etmeli 
. Ü l k e m i z i n 
en aydın in-
sanları dedi-
ğimiz kamu 
ç a l ı ş a n l a r ı 
küçük men-
faatler ve 
geçici he-
veslerle sen-
dikal tercihte 
bu lunmaya 
devam ederse ne memurluk , ne dü-
zenli çalışma hayatı ne de iş güvencesi 
kalır. Bu mücadeleyi dün de bugün de  
kararlılıkla veren "Tek Adres" Türkiye 
Kamu-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen'dir.
Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar, 
komşu ülkelerdeki sıkıntılı gelişmeler 
karşısında duyarlılık gösteren milli bir 
sivil toplum kuruluşu aranıyorsa, yüz-
de yüz yerli ve milli olan Türk Yerel 
Hizmet-Sen'dir. Türkiye Kamu Sen'dir.
Tüm bu hassasiyetleri görerek bu 
günden itibaren tüm memurlarımızın 
sendikal tercihlerini gözden geçirme-
leri gerekir.Bizlere düşen görev tüm 
çalışanlara bunları anlatmaktır. Bunu 
da topyekün birlik ve beraberlik içinde 
yapacağız" dedi.
Konuşmasında ''Daynışma Aidatı''na da 
değinen Genel Başkan Koyuncu;
Yıllardır mücadele ettiğimiz ,yanlış ol-
duğunu yüzlerce mahkeme kararıyla 
tesbit ettirdiğimiz ve icra yoluyla ma-
lum sendikadan alıp madur olan üye-
lerimize geri verdiğimiz dayanışma 
aidatını 2015 Toplu Sözleşme metnine 
yazdılar.
Dediler ki ''sözleşme imzalayan sen-
dika, diğer sendika üyelerinden ve 
sendikasız memurlardan kendi üye-
lerinden aldıklarının iki katına kadar 
dayanışma aidatı alabilir'' ifadesinin 
altına utanmadan, yüzleri kızarmadan 
imza attılar.
Çalışanların haklarını iyileştirmek , 
ilerletmek için kurulduklarını söyleyen 
bir sendika nasıl böyle bir ifadenin al-
tına imza koyar. 
Nasıl  olurda çalışanları ayrıştırır, hak-
sızlıkları kendi elleriyle yapar. Bu ve 
benzeri yanlışları onların alnında kara 
bir leke olarak kalacaktır. Bunların ça-

lışanların arasına girme , yüzüne bak-
maya yüzleri yoktur. Ama onlar pişkin 
ve yüzsüzler...
Sendikamız dün olduğu gibi bu günde 
haksızlıklar karşısında adalete güveni-
yor. Dayanışma aidatı ile ilgili toplu 
sözleşme maddesinin iptali için dava 
açtık, k azanacağımıza inanıyoruz .Bu 
madde hukuki olmadığı gibi ahlaki 
ve insani değildir. 4688 Sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikalar Kanunu'nu 28. 
maddesine de aykırıdır. Toplu sözleş-
me metnine ''yapabilir, verebilir'' gibi 
mulak, insiyatif  içerikli ifadelerle iki-
lem yarattılar. Kurumlarda uygulama 
birlikteliğini kaldırıp, çok standartlı 
uygulamalarla kurumları yıprattılar, 
çalışanlar arasında ücret adaletsizliği 
yarattılar. Bu eserleriyle gurur duy-
sunlar! insanları ayrıştırdılar, ötekileş-
tirdiler hiç birleştirmeyi, kaynaştırmayı 
düşünmediler.
''Dalgalar sen büyük olduğun için 
büyüktür'' yılmadan, usanmadan ina-
dığımız değerler uğruna mücadele-
mize devam edeceğiz diyerek sözle-
rini tamalayan Genel Başkan İlhan 
Koyuncu'nun konuşmalarının ardın-
dan istişarye geçildi.
Şube Başkankarı ve İl Temsilcileri İl 
il, şube şube yaşanılan sıkıntıları ve 
çözüm yollarını anlattılar, görüşlerini 
sundular.
Genel Başkan yardımcılarımız görev-
leri ile ilgili açıklamalar ve öneriler 
içerikli sunumlarını gerçekleştirdi.
 Genel Başkan, değerlendirme ve ka-
panış konuşmasında toplantımızın çok 
verimli geçtiğini ifade ederek tüm katı-
lımcılara teşekkür etti.  
Toplantımızın teşkilatımıza, tüm kamu 
çalışanlarına ve ülkemize hayırlı olam-
sını temenni ediyorum" dedi. 

Türk Yerel Hizmet-Sen Genişletilmiş 
Başkanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

 KONYA ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

30.01.2016 tarihinde Konya  Şube Başkanı-
mız Ahmet SAY'ın organizesiyle Konya Ma-

kine Mühendisleri Odasında   Sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza Kayar, Ömer İlbeği, 
Mustafa Yorulmaz, Mehmet Ali Kalafat, Şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, Denetleme Kuru-

lu, Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz 
ve üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.

ISPARTA-BURDUR ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

31.01.2016 tarihinde Isparta-Burdur Şube  
Başkanımız Suat Tanyeri' nin organizesi ile 

Isparta'da Sendikamızın  Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu  Genel Başkan Yarımcıları-
mız Ali Rıza Kayar, Ömer İlbeği , Mustafa 
Yorulmaz, Mehmet Ali Kalafat Şube Yöne-
tim Kurulu Üyelerimiz, Denetleme Kurulu, 
Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Temsilcilerimiz 

ve Üyelerimizin  katılımı ile  gerçekleştirdik.
Toplantımıza katılarak onurlandıran Türkiye 
Kamu-Sen İl Temsilcimiz ve Türk Eğitim-Sen  

Şube Başkanı Ali Balaban' A, Türk Sağlık-Sen 
Şube Başkanı Hayati Yıldız'a, Türk Büro-Sen 

Şube Başkanı Ahmet Aydemir'e, Türk Tarım 
Orman-Sen Şube Başkanı Hilmi Yılmaz ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Şevik'e 

teşekkür ederiz.   

KIRIKKALE - KIRŞEHİR ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

06.02.2016 Tarihinde Kırıkkale-Kırşehir  
Şube  Başkanımız Eyüp Aygör'ün Organizesi 
İle Kırıkkale'de Sendikamızın  Genel Başkan 

Yarımcıları Ali Rıza Kayar, Ömer İlbeği , 
Mustafa Yorulmaz, Mehmet Ali Kalafat, Şube 
yönetim kurulu üyelerimiz, Denetleme Kuru-
lu, Disiplin Kurulu Üyelerimiz, temsilcilerimiz 

ve üyelerimizin  katılımı ile  gerçekleştirdik.
Günün anısına Şube Başkanımız Eyüp aygör  

Genel Merkezimize plaket taktim etti.
Toplantımıza katılarak onurlandıran Türkiye 
Kamu-Sen İl Temsilcimiz ve Türk Eğitim-Sen  
Şube Başkanı A.yücel Karabacak'a  teşekkür 

ederiz. 

YOZGAT ŞUBE İSTİŞARE 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

07.02.2016 tarihinde Yozgat Şube  Başkanı-
mız Uğur Sağlamer'in organizesi ile Yozgat'ta 

Sendikamızın  Genel Başkan Yarımcıları Ali 

Rıza Kayar, Ömer İlbeği , Mustafa Yorulmaz,  
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Denetleme 
Kurulu, Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Temsilci-
lerimiz ve Üyelerimizin  katılımı ile  gerçek-

leştirdik.Günün anısına Şube Başkanımız 
Uğur Sağlamer Genel Merkezimize Yozgat'ın 

simgesi olan saat kulesi tablosu taktim etti.
Toplantımıza katılarak onurlandıran Türk 
Eğitim-Sen  Şube Başkanı Seyfi Bayrak'a, 
Türk Büro-Sen Şube Başkanı Hacı Turan 

Başkal'a, Türk Tarım Orman-Sen Şube Baş-
kanı Kasım Tuygun'a, Türk Haber-Sen Şube 

Başkanı Efendi Çalışkan'a teşekkür ederiz. 

DENİZLİ-MUĞLA VE İZMİR-AYDIN ŞUBE 
İSTİŞARE TOPLANTISINI 

GERÇEKLEŞTİRDİK.
20.02.2016 tarihinde Denizli-Muğla Şube 
Başkanımız Ergün Kırlı, İzmir-Aydın Şube 

Başkanımız Fikret Bozkurt'un Organizesiyle  
Kuşadası' Nda  Sendikamızın Genel Başkanı 

İlhan Koyuncu Genel Başkan Yardımcılarımız 
Ali Rıza Kayar, Ömer İlbeği, Mustafa Yorul-

maz, Mehmet Ali Kalafat, Şube Yönetim Kuru-
lu Üyelerimiz, Denetleme ve Disiplin Kurulu 
Üyelerimiz, Temsilcilerimiz ve Üyelerimizin 

katılımı ile gerçekleştirdik.

ZONGULDAK 
VALİSİ VE İL ÖZEL 

İDARE GENEL 
SEKRETERİNİ 
MAKAMINDA 

ZİYARET ETTİK

Detaylar: www.tyhs.org.tr

AFYONKARAHİSAR 
VALİSİNİ 

MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK

Detaylar: www.tyhs.org.tr

Detaylar: www.tyhs.org.tr

Afyonkarahisar Şubemiz Emirdağ 
Belediyesi İle Sosyal Denge Tazmi-

natı Sözleşmesi İmzaladı

Afyonkarahisar Şubemiz Kocaöz 
Belediyesi İle Sosyal Denge Tazmi-

natı Sözleşmesi İmzaladı

Balıkesir-Çanakkale Şubemiz Ece-
abat Belediyesi İle Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.

Balıkesir -Çanakkale Şubemiz Ter-
zialan Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

Burdur Tefenni Belediyesi İle 
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi 

İmzaladık.

Erzurum Şubemiz Kars Belediyesi 
İle Sosyal Denge Tazminatı 

Sözleşmesi İmzaladı

İstanbul Şubemiz Büyükçekmece 
Beledeyesi İle Sosyal Denge Tazmi-

natı Sözleşmesi İmzaladı

İstanbul Şubemiz Kırklareli Alpullu 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

İstanbul Şubemiz Kırklareli Çakıllı 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

İstanbul Şubemiz Kırklareli Vize 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

Kırıkkale Şubemiz Kaman 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

Manisa Şubemiz Turgutlu 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı

Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi 

imzalayan Şubelerimiz 

MART 2016
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Adana ziyaretimiz... Konya ziyaretimiz... Malatya ziyaretimiz... Yozgat ziyaretimiz...

2015 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

5. ve 6. BÖLGE TEŞKİLAT BULUŞMASI

Sendikamızın Genel Merkezi Tara-
fından Düzenlenen Genel Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şube Baş-
kanlarımızın katıldığı Başkanlar Kurulu 
Toplantısı 27-28 Mart 2015 Tarihinde 
Türkiye Kamu-Sen Ali Özer Toplantı 
Salonunda Yapıldı.
Toplantımızda Genel Başkan İlhan 
Koyuncu'nun açılış konuşmasının 
ardından  Ankara şube başkanımız 
Metin Yılmaz üzerinde itina ile çalışa-
rak tasarlamış olduğu logoyu tanıttı ve 
bütün şube başkanlarımız tarafından 
beğeni gören logomuzu resmi prose-

dürler tamamlandık-
tan sonra kullanma-
ya başlanılacaktır.
Yapılan bölge top-
lantıları değerlendi-
rildi. Şube ve Şube-
ye bağlı illerdeki üye 
durumları İl, İlçe, 
İşyeri temsilcileri, 
hukuki konular ve 
mali konular de-
ğerlendirildi. Genel 
merkez yönetim kurulu üyeleri tarafın-
dan şube başkanlarımıza bilgi verildi.

Yapmış olduğumuz Başkanlar Kurulu 
Toplanmız Sendikamız ve camiamıza 
hayırlara vesile olmasını dileriz.

Türk Yerel Hizmet - Sen Genel Mer-
kezi tarafından 11-13 Mart  tarihleri 
arasında düzenlenen Bölge Teşki-
lat Buluşması'nın beşincisi Çankırı, 
Kastamonu, Samsun, Tokat, 18-20 
Mart tarihleri arasında altıncısı Ela-
zığ, Erzurum, Erzincan, Malatya Şube 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Denetleme, Disiplin kurulu üyeleri 
Şubelere bağlı İl, İlçe ve İşyeri Temsil-
cilerimizin katılımı ile beşincisi Çankırı 
Kurşunlu'da, altıncısı Rize İkizdere’de  
yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ali 
Rıza Kayar gündem gereği açılışı 
yapmasının ardından Türkiye Cumhu-
riyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm 
şehitlerimizin manevi huzurunda 1 
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal  Marşı 
okundu. Akabinde, Genel Başkan 
İlhan Koyuncu'yu, açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye davet etti. Ge-
nel Başkan İlhan Koyuncu, ‘‘Gönülleri 
birleşenler, selam sizlere; uzaklarda 
dertleşenler, selam sizlere; ekmeği 
alınanlar, selam sizlere; rütbesi ça-
lınanlar selam sizlere...’’ dizeleriyle 
katılımcıları selamlayarak konuşmasına 
başladı.  

2011 ile 2014 yılları 
arasında Sendika-
mızın Genel Merkez 
yöneticiliğini yapmış 
olan Ömer Yankaş’a 
yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı 
kendisine tüşekkür 
plaketi takdim edil-
di. Toplantıya katılan 
Çankırı Bayramören 
Belediye Başkanı 
Halil Muratoğlu’na 
Genel Başkanımız 
bir  teşekkür plaketi 
takdim etti. Proğra-
mın ikinci gününde 
Eğitim ve Mevzuat-
tan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız 
Mehmet Ali Kalafat 
katılımcıları selam-
ladı. 
Gazi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Dr. Sinan Demir-
türk, “Üye-Üye Adayı İlişkilerinde 
Mükemmeliyet, Üye Görüşmelerinde 
İkna, Beden Dili , İletişim ve Sosyal 
Medyada İletişiminin etkisi” ve KTÜ 

Öğretim Görevlisi Metin İskenderoğ-
lu, ‘‘Sosyal Medyanın Etkileri’’ konulu 
sunum yaptı. Dr. Sinan Demirtürk ve 
Metin İskenderoğlu‘na sendikamızın 
Genel Başkanı İlhan Koyuncu birer 
teşekkür plaketi taktim etti.

Afyon Şubemiz Başmakçı 
Belediyesi ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen Afyon Şubemiz Başmakçı Belediyesinde Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.  Sözleşme Belediye Başkanı Sayın 
Ayhan Gönüllü İle Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Yorulmaz , Afyon 
Şube Başkanımız Mehmet Demir ve İşyeri Temsilcimiz Abdurrahman Gazi 
arasında imzalandı. detaylar: http://www.tyhs.org.tr

Erzincan Şubemiz Tercan 
Belediyesi ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen Erzincan Şubemiz ile Tercan Belediyesi Arasında 
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı. Sözleşme Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Yılmaz ile Şube Başkanımız Savaş Ağsu arasında imzalandı. 
İmza töreninde  Şube Başkan Yardımcıları işyeri temsilcimiz Lütfi Gündüz ve 
üyelerimiz hazır bulundu. detaylar: http://www.tyhs.org.tr

İstanbul Şubemiz Çakıllı 
Belediyesi ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen İstanbul Şubemiz ile Kırklareli Çakıllı Belediyesi 
Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı. Sözleşme Belediye 
Başkanı Sayın Mehmet Bayram ile Şube Başkanımız Cumali Kaya arasında 
imzalandı. İmza töreninde Şube Başkan Yardımcılarımız, İşyeri Temsilcimiz 
ve üyelerimiz hazır bulundu. detaylar: http://www.tyhs.org.tr

Kastamonu Şubemiz Ağı 
Belediyesi ile SDT imzaladı

  Türk Yerel Hizmet-Sen Kastamonu Şubemiz  Ağlı Belediyesinde Sosyal 
Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı. Sözleşme Belediye Başkanı Sayın 
Şahin Çolak ile Şube Başkanımız Hikmet Çıvgın arasında imzalandı. İmza 
töreninde İşyeri Temsilcimiz Ozan Yusuf Küçükbulut ve üyelerimiz hazır 
bulundu. detaylar: http://www.tyhs.org.tr

Malatya Şubemiz Pınarbaşı 
Belediyesi ile SDT imzaladı

Türk Yerel Hizmet-Sen Malatya Şubemize bağlı Kayseri İl Temsilcimiz ile 
Pınarbaşı Belediyesi arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.
Sözleme Belediye Başkanı Dursun Ataş ile Kayseri İl Temsilcimiz Cüneyt 
Doğan arasında imzalandı. İmza töreninde İşyeri Temsilcimiz ve belediye 
çalışanı  üyelerimizde hazır bulundu. detaylar: http://www.tyhs.org.tr
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04-09-2017 Tarihlerinde Sendikamız 
Başkanlar Kurulunu Kars Sarıkamış’ta 
topladı. Genel Merkez Yönetim, De-
netim, Disiplin Kurulu ve Şube Baş-
kanlarımızdan oluşan Başkanlar 
Kurulu, yoğun kar ve kış şartlarına 
rağmen Sarıkamış’ta istişare toplan-
tısını gerçekleştirdi. Ülke-
mizdeki OHAL dönemi ve 
KHK’ler ile ihraç edilen veya 
açığa alınan üyelerimiz tek 
tek ziyaret edildiği, yanla-
rında olduğumuz kendileri-
ne hissettirdik. Kurumlarına 
dönebilmeleri için başlatı-
lan hukuk süreci hakkında 
bilgi paylaşımı yapıldı.   
Devlet memurlarının iş gü-
vencelerinin korunması için 
her türlü sendikal eylem-

leri yapılacağı ve kitlesel desteğin 
üyelerimiz tarafından da verilmesi 
gerektiği vurgulandı. Özellikle 4688 
sayılı Kanun’un Sosyal Denge Tazmi-
natı Sözleşme kriterlerini belirleyen 
ve keyfiyet içeren 32. İnci maddenin 
yeniden düzenlenmesi için çalışmalar 

yapılması ve sendikal girişimlerde bu-
lunulması. Sendikamızın önümüzdeki 
süreçte etkinliğini ve faaliyetlerini art-
tırması hususunda   görüş birliğine 
varıldı. Başkanlar Kurulumuzun teşki-
latımıza, kamu çalışanlarına ve mille-
timize hayırlı olmasını dileriz. 

Başkanlar Kurulumuz 
Sarıkamış’ta Toplandı

Sözleşme Gökçeada Beledi-
ye Başkanı Sayın Ünal Çetin 
İle Sendikamızın Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Ali 
Kalafat, Balıkesir-Çanakkale 
Şube Başkanımız Halil Ay-
doğdu arasında Başkanlık 
makamında imzalandı. İmza 
töreninde Gökçeada Beledi-
ye temsilcimiz Zeki İnan ha-
zır bulundu.
Genel Başkan Yardımcımız 
Mehmet Ali Kalafat ve Balıke-
sir-Çanakkale Şube Başkanı-
mız Halil Aydoğdu ile birlikte 
Eceabat Belediye  Başkanı 
Adem Ejder'i ve üyelerimizi, 
Terzialan Belediye Başkanı 
Tuncay Göymen'i ve üyele-
rimizi, Çanakkale İl temsilci-
miz Tolga Işık'ı, Şube Başkan 
Yardımcımız Hüseyin Uçar 
ile birlikte Balıkesir Büyük-
şehir Bandırma İtfaiye Grup 
Amirliği üyelerimizi, Erdek 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Hulusi Ay'ı, Yazı İşleri Mü-
dürü üyemiz Engin Demir'i  
ve üyelerimizi ziyaret ede-
rek sendikal faaliyetlerimiz 
ve kazanımlarımız hakkında 
bilgilendirdik. Kendileri de 
ziyaretten memnuniyet duy-
duklarını belirterek çalışma-
larımızda başarılar dilediler.

BALIKESİR-ÇANAKKALE 
ŞUBE TEŞKİLAT 

ÇALIŞMALARIMIZ 
VE ZİYARETLERİMİZ

Çanakkale Gökçeada 
Belediyesi İle Sosyal 

Denge Tazminatı 
Sözleşmesi İmzaladık

Sözleşme Çal Belediye 
Başkanı Sayın Fethi Akcan 
ile Sendikamızın Genel 
Başkanı İlhan Koyuncu, 
Denizli-Muğla Şube Baş-
kanımız Ergün Kırlı arasın-
da Başkanlık makamında 
imzalandı. İmza töreninde  
Genel Başkan Yardımcımız  
Mustafa Yorulmaz, Çal Be-
lediye temsilcimiz Osman 
Başlar hazır bulundu. 
KOYUNCU: HAYIRLI 
OLSUN
Sendikamızın Genel Baş-
kanı İlhan Koyuncu ise Baş-
kan Akcan’na çalışanlara 
vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ederek, gü-
nün anısına bir plaket tak-
tim etti. Sözleşmenin hayırlı 
olmasını diledi. 
Genel Başkanımız İlhan 
Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcımız Mustafa Yorul-
maz, Denizli-Muğla Şube 
Başkanımız Ergün Kırlı, 
Çivril Belediye temsilcimiz 
Salih Erten ile birlikte Çivril 
Belediye Başkanı Gürcan 
Güven’i ve üyelerimizi zi-
yaret ederek günün anısı-
na Genel Başkanımız İlhan 
Koyuncu Sayın Güven’e bir 
plaket taktim etti. 

DENİZLİ-MUĞLA
 ŞUBE TEŞKİLAT 

ÇALIŞMALARIMIZ 
VE ZİYARETLERİMİZ

Denizli Çal 
Belediyesi İle Sosyal 

Denge Tazminatı 
Sözleşmesi İmzaladık

Sözleşme Kars Belediye 
Başkanı Sayın Murtaza 
Karaçanta ile Sendikamı-
zın Genel Başkanı İlhan 
Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcımız Mehmet Ali 
Kalafat, Erzurum Şube 
Başkanımız Nevzat Kukara, 
Kars Belediye Temsilcimiz 
Güven Ayder arasında Be-
lediye Meclis salonunda 
imzalandı.
İmza töreninde  Genel Baş-
kan Yardımcılarımız, Ge-
nel Merkez Denetleme ve 
Disiplin Kurulu Üyelerimiz.
Şube Başkanlarımız, Be-
lediye Birim Müdürleri ve 
üyelerimiz hazır bulundu.
Başkan Karaçanta, “İm-
kanlarımız  oranında per-
sonelin bütçesine katkıda 
bulunmak, çalışma şevkini, 
performansını arttırmak ve 
vatandaşa daha iyi hizmet 
verebilmelerini sağlamak 
için elimizden geleni yapı-
yoruz. Hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” diye ko-
nuştu. Koyuncu ise Başkan 
Karaçanta’ya çalışanlara 
vermiş olduğu değerden 
dolayı teşekkür ederek, gü-
nün anısına radyo taktim 
etti.

KARS-SARIKAMIŞ
 ŞUBE TEŞKİLAT 

ÇALIŞMALARIMIZ 
VE ZİYARETLERİMİZ

Kars
Belediyesi İle Sosyal 

Denge Tazminatı 
Sözleşmesi İmzaladık

Genel Başkan Yardımcımız 
Ali Rıza Kayar ve Malatya 
Şube Başkan Yardımcımız 
Kahramanmaraş İl tem-
silcimiz Bayram Nacar ile 
birlikte Afşin Belediye  Baş-
kanı Mehmet Fatih Güven’i 
ve Belediye çalışanı me-
murları, Göksun Belediye 
Başkanı Hüseyin Coşkun 
Aydın’ı ve Belediye çalışanı 
memurları, Elbistan Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Kah-
raman Koç’u ve üyelerimizi, 
Türkoğlu Belediye çalışanı 
üyelerimizi, Onikişubat 
Belediye çalışanı memur-
ları, Dulkadiroğlu Beledi-
ye çalışanı üyelerimizi ve 
memurları, Kahramanma-
raş Büyükşehir Belediye 
çalışanı üyelerimizi, İtfaiye 
Grup Amirliği üyelerimizi 
ve memurları ziyaret ede-
rek sendikal faaliyetlerimiz 
ve kazanımlarımız hakkın-
da bilgilendirdik. Kendile-
ride ziyaretten memnuni-
yet duyduklarını belirterek 
çalışmalarımızda başarılar 
dilediler.

MALATYA ŞUBE 
K.MARAŞ TEŞKİLAT 
ÇALIŞMALARIMIZ 

VE ZİYARETLERİMİZ

Erzincan Beledi-
ye Başkanlığı’nda 

01.01.2016 ve 
31.12.2017 Tarihlerini 

Kapsayan Sosoyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesinde 

Üyelerimizden Kesilen, 
Yasada yeri Olmayan, 

Dayanışma Aidatını Erzu-
rum 2. İdare Mahkemesi 

Hukuka Aykırı Olduğu İçin 
İtirazımızı Yerinde Bularak 

İptal Etti.

DAYANIŞMA AİDATINA YARGI DUR DEDİ
              T.C. 
        ERZURUM 
2. İDARE MAHKEMESİ 
ESAS NO      : 2016/1048 
KARAR NO  : 2016/2259 
 
 
DAVACI                                  : TÜRK YEREL HİZMET SEN 
VEKİLİ                                     : AV. NİHAT KILIÇ 
                                                  Necatibey Caddesi 27/9 Çankaya/ANKARA 
DAVALI                                   : ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
VEKİLİ                                     : AV. ERTAN DEMİR 
                                                   Vakıflar İşhanı  İşhanıs Kat-2 No:206 /ERZİNCAN 
İSTEMİN ÖZETİ                     :  Davacı sendika tarafından, Erzincan Belediye Başkanlığı ile Bem-
Bir Sen arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi gereğince üyelerinden 
dayanışma aidatı adı altında yapılan kesintilerin yapılmaması ve kesilmiş olan aidatların 
üyelerine iade edilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 07.03.2016 tarih ve 240-
597 sayılı işlemin; idarenin yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığı, eşitlik, adalet ve genellik 
ilkesini gözetmek zorunda olduğu, bu işlemlerin Anayasa, kanun, kamu yararı, amacı ve 
hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu,  söz konusu sözleşmenin haksız rekabeti öngördüğü, 
üyelerini istifaya zorladığı ve sendikal faaliyetlerine sekte vurduğu ileri sürülerek iptali 
istenilmektedir.  
SAVUNMANIN ÖZETİ          : Davanın süresinde açılmadığı, davacının davayı açmakta hukuki 
yararı olmadığından davanın husumet yönünden reddi gerektiği, Erzincan Belediye Başkanlığı 
ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında akdedilen 
Sosyal Denge Sözleşmesi uyarınca işlem tesis edildiği, işlemlerin idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun olduğu, keyfi bir uygulamada bulunulmasının söz konusu olmadığı belirtilerek davanın 
reddi gerektiği savunulmaktadır.  
 
                                                 TÜRK  MİLLETİ  ADINA 
Karar veren Erzurum 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: 
Dava, davacı tarafından Erzincan Belediye Başkanlığı ile Bem-Bir Sen arasında imzalanan 
sosyal denge tazminatı sözleşmesi gereğince üyelerinden dayanışma aidatı adı altında 
yapılan kesintilerin yapılmaması ve kesilmiş olan aidatların üyelerine iade edilmesi istemiyle 
yapılan başvurunun reddine ilişkin 07.03.2016 tarih ve 240-597 sayılı işlemin iptali istemiyle 
açılmıştır. 
Sosyal denge tazminatı, başlangıçta yalnızca toplu iş sözleşmesine taraf işçilere ödenen; 
ancak yerel yönetimlerde çalışan işçilerle aynı yerde, aynı nitelikte görev yapan kamu 
görevlilerine de, eşitsizlik oluşmasına engel olmak amacıyla ve herhangi bir yasal dayanağı 
bulunmaksızın ödenmeye başlanan bir parasal hak olarak uygulamada fiilen (de facto) 
doğmuştur. 
Ancak konu, 11.4.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6289 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yasal 
dayanağa kavuşmuş; Kanunun 1. maddesiyle, "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu"nun adı, 
"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" olarak değiştirilmiş; 33. 
maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ek 15. madde eklenmiş; 22. 
maddesiyle de, 4688 sayılı Kanun'un 32. maddesi değiştirilmiştir. 
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Genişletilmiş İstişare ve Eğitim 
Toplantımızı gerçekleştirdik (2-5 Ekim 2016 

Antalya)

Türk Yerel Hizmet Sendika-
sı Genel Merkezi tarafından 
2-5 Ekim 2016 tarihleri 
arasında düzenle-
nen Genişletilmiş 
Şube Başkanları, 
Şube Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, İl ve İlçe 
Temsilcileri istişare 
toplantısı Türkiye’nin 
her bir noktasından 
259 yöneticimiz ve 
temsilcimizin katılımı 
ile Antalya'da yapıldı.
Sendikamız Genel 
Başkan Yardımcısı Ali 
Rıza Kayar gündem 
gereği açılışı yapma-
sının ardından Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Kuru-
cusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve silah ar-
kadaşları ile tüm şehitlerimizin 
manevi huzurunda 1 dakikalık 
saygı duruşu ve  İstiklal Marşı-
nın okunmasının ardından sen-
dikamızın Genel Başkanı açılış 
konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye çıktı.
Sendikamızın Genel Başkanı 
İlhan Koyuncu yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin en uzak nok-
talarından 259 arkadaşımızın 
toplantıya katılımının bir gönül 
meselesi, inanç meselesi oldu-
ğunu vurguladı ve 

tüm katılımcılara teşekkür etti. 
Böyle bir istişare toplantısı ve 
eğitim semineri yapılmasının 
hem tüzük gereği hem de sen-
dikamız Şube Başkanları, Yö-
netim Kurulu Üyeleri, İl ve İlçe 
Temsilcilerinin bir araya gele-
rek 2016 yılı çalışma progra-
mının hep birlikte masaya ya-
tırılması ve çözümler üretilmesi 
olduğunu belirttiği konuşması-
nı Ülkemizin içinde bulunduğu 
durumlar, çalışma hayatı ile il-
gili bilgi aktardılar.
Programın ilerleyen bölümle-

rinde Eğitim 
ve Mevzuattan 
sorumlu Genel 
Başkan Yar-
dımcımız Meh-
met Ali Kalafat 
katılımcıları se-
lamlayarak gö-
rev ve sorumluk 
alanı ile ilgili 
sunumda bulu-
narak, sendika-
mızın  

1. saysını çıkardığı-
mız ‘Türkiyem Yerel’ dergisi-
nin tanıtımını yaptı, Dergimizin 
Yazı İşleri ve Editörü olan Ge-
nel Başkan Yaradımcısı Meh-
met Ali Kalafat'a ve yazarları 
olan Ankara Şube Başkanımız 
Metin Yılmaz'a, araştırmacı-ya-
zar ve aynı zamanda sendika-
mızın İstanbul Maltepe Beledi-
yesi temsilcimiz Gülay Kılıç'a, 
Şehir planlama uzmanı Aykut 
Sezen'e ve grafik tasarımcı 
Mahmut Polat'a dergimize ver-
miş oldukları emeklerden dola-
yı birer plaket taktim ettik. 

Mali işlerden sorumlu Genel 
Başkan yardımcımız Ömer İl-
beği katılımcıları selamlayarak 
görev ve sorumluk alanı ile ilgili 
bilgi aktardı.
İdari işlerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
Kayar katılımcıları selamlaya-
rak görev ve sorumluluk alanı 
ile ilgili bilgi aktardı. Teşkilat-
tan sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcımız Mustafa Yorulmaz ka-
tılımcıları selamlayarak görev 

ve sorumluluk alanı ile 
ilgili bilgi aktardı. 

Toplantımızın ikinci 
gününde İçişleri Ba

kanlığı Emekli Baş 
kontrolörü  Haluk 

Nalçakar 
Anayasa ve 

KHK' larla ilgili; 
Araştırmacı-Yazar 

Gülay Kılıç 
İletişim ile ilgili 

3 ila 4 saat ara-
sında sunumlarda 

bulundular. 
Eğitimin ardın-

dan eğitimcilere 
katılımlarından 
ve katılımcıları 

aydınlatmalarından 
dolayı birer plaket taktim ettik. 

Öğleden sonraki programı-
mızda sendikamızın istişare 

toplantısında yöneticilerimizin, 
temsilcilerimizin ve  üyeleri-

mizin kurumlarda yaşadıkları 
sıkıntılar, OHAL ve KHK'lar,  

görüşleri, talepleri ve sorularını 
Genel Başkan Yardımcılarımız  

sendika olarak yaptığımız ve  
önümüzdeki süreçte yapma-

mız gereken çalışmalar değer-
lendirildi. Yapmış olduğumuz 
istişare ve eğitim toplantısının 

sendikamıza ve camiamıza ha-
yırlara vesile olmasını dileriz.

2016 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantımızı yaptık
(6 Ekim 2016 Antalya)

Genel Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Şube Başkanlarımı-
zın katıldığı Başkanlar Kurulu 
Toplantısı 6Ekim 2016 tarihin-
de Antalya'da yapıldı.
Toplantımızda Genel Başkan 
İlhan Koyuncu'nun açılış ko-
nuşmasının ardından, Şube 

Başkanlarımız tek tek söz aldı, 
Anayasa değişikliği, İş gü-
vencemiz, OHAL ve KHK'lar, 
yapılan şube istişare  toplan-
tıları değerlendirildi. Şube 
ve Şubeye bağlı illerdeki üye 
durumları İl, İlçe , İşyeri tem-
silcileri, hukuki konular ve mali 

konular değerlendirildi . Genel 
merkez yöneim kurulu üyeleri 
tarafından şube başkanlarımı-
za bilgi verildi.
Yapmış olduğumuz Başkanlar 
Kurulu Toplanmız Sendikamız 
ve Camiamıza hayırlara vesile 
olmasını dileriz.
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Genel Başkanımız İlhan Koyuncu, Kamu-
Sen İl Temsilcimiz Hayri Şahin, Türk Eğitim-
Sen 1 Nolu Şube Başkanı Recep Tuncay, 2 

Nolu Şube Başkanı Ahmet Akça, Hatay Şube 
Başkanımız Cengiz Çeyner, Türk Diyanet 

Vakıf-Sen Şube Başkanı Ahmet Özel, Türk 
Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Tefik Gü-
len, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Ahmet 

Yüksel, Türk İmar-Sen Hatay İl Temsilcisi 
Mehmet Dırdır Ve Hatay Büyükşehir Zabı-
ta Bölge Müdürü Ahmet Keskin ile birlikte 
Hatay Valisi Sayın Erdal Ata'yı makamında 

ziyaret ettiler.
Ziyarette Genel Başknımız Sayın Koyun-

cu ülkemizin içinde bulunduğu durumlar 
ve Kamu çalışanının yaşadığı sıkıntılara 

değindi, Günün anısına sayın Vali Ata'ya 
Kamu-Sen olarak yaptırılımış olan Andımız 

tablosunu taktim etti. Sayın Vali Erdal Ata'da 
ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirte-

rek çalışmalarımızda başarılar diledi.

Hatay Vali'sini ziyaret ettik

Genel Başkan Yardımcılarımız Ali 
Rıza Kayar, Muatafa Yorulmaz, 

Mehmet Ali Kalafat Antalaya Şube 
Başkanımız Ali Bala, Alanaya İlçe 

Temsilcimiz Naci Uzunsakal ile bir-
likte Alanya Belediye Başkanı Sayın 
Adem Murat Yücel’i makamında zi-
yaret ettik. Görerve geldiği günden 

bu güne üyelerimize ve Belediye 
çalışanı personele vermiş olduğu 
değerden dolayı teşekkür ederek 

kendilerine plaket takdim ettik.
Belediye Başkanı sayın Adem 

Murat Yücel’de ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduklarını belirte-

rek teşekkür etti ve çalışmalarımız-
da başarılar diledi.

ALANYA BELEDİYE 
BAŞKANI’NI MAKAMINDA 

ZİYARET ETTİK

KASIM 2016
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Genel Başkanımız İlhan 
Koyuncu, Genel Başkan 
Yardımcılarımız Ali Rıza 
Kayar, Mustafa Yorulmaz, 
Mehmet Ali Kalafat, İzmir 
Şube Başka-
nımız Fikret 
Bozkurt, 
Şube Başkan 
Yardımcıları-
mız Ramazan 
Yıldız, Fatih 
Yücesoy ve 
Ahmet Çevik 
İle Birlikte 
İzmir Büyük-
şehir Bele-
diye Başkanı 
Sayın Aziz 
Kocaoğlu'nu 
makamında ziyaret ettik.
Genel Başkanımız Koyuncu 
Sayın Kocaoğlu'na Ülke-

mizin içinde bulunduğu 
durumlardan bahsederek 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Bağlı Genel Müdürlükler-
de çalışanlarının sıkıntıla-

rını ve çözüm önerilerini 
sundu. Kamu çalışanlarına 
vermiş değerden ve  Sosyal 

Denge Tazminatı ödeme-
sinde Sendikal ayrım yap-
madığından dolayı teşek-
kür ederek günün anısına 
bir plaket taktim etti. 

Gerçekleştirilen ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Sayın Başkan 

Kocaoğlu, "STK'lar şehrin 
dinamikleridir. Toplumun 
manevi zenginliklerinin 
korunmasında ve gelecek 
nesillere aktarılmasında 
STK'lar önemli rol üstleni-
yor. 
Gönüllülük esasına daya-
nan STK'ların insanlık için 
önemli faaliyetler ger-
çekleştirdiklerini biliyoruz 
.İzmir'de farklı mezhep 
ve etnik grupların STK'lar 
içerisinde birlik olarak ça-
lışmaları sürdürmesi bizler 
için mutluluk vericidir. Şeh-
rin önemli değerlerinden 
olan bu kuruluşlara sahip 
çıkmak konusunda toplu-
mun her kesimine önemli 
görevler düşüyor" ifadesin-
de bulunarak çalımlarınız-
da başarılar dilerim dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı    
       Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret ettik

Genel Başkanımız Sayın  İlhan 
Koyuncu, Genel Başkan Yradımcı-
mız  Mehmete Ali Kalafat, Türkiye 
Kamu-Sen 
Hatay İl Tem-
silcimiz Hayri 
Şahin, Türk 
Eğitim-Sen 
1 Nolu Şube 
Başkanı Re-
cep Tuncay, 
Hatay Şube 
Başkanımız 
Cengiz Çey-
ner ve Hatay 
Büyükşehir 
Zabıta Bölge 
Müdürü 
Ahmet Keskin 
ile birlikte  
Hatay Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Sayın Doç.Dr. Lütfü Savaş’ı 
makamında ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediyesi çalışanla-
rının sıkıntılarını ve çözüm öne-
rilerini sunan Genel Başkanımız 

Koyuncu, Sosyal Denge Tazminatı 
sıkıntısının, ‘’Yürütmeyi Durdurma 
Kararının’’ uygulanması durumun-

da memurların çok mağdur olaca-
ğını onun için sözleşmenin yasal 
şekilde yapılarak bu mağduriyetin 

giderilmesini 
istedi;
Sayın Başkan’da 
konunun çözül-
mesi için Mali 
Hizmetler Da-
ire Başkanı ile 
görüşerek kısa 
zamanda çö-
zülmesini istedi.
Yıllardır görevde 
yükselme sınavı 
açılmayan Bü-
yükşehirde 2017 
yılıında görevde 
yükselme ve 
ünvan değişikliği 

sınavı açılması sözünü verdi.
Genel Başkanımız Sayın Savaş’a 
Kamu çalışanlarına vermiş olduğu 

değerden ve Hatay’a yapmış ol-
duğu hizmetlerden dolayı teşek-
kür etti.
Gerçekleştirilen ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren Sayın 
Başkan Savaş, “STK’lar şehrin 
dinamikleridir. Toplumun manevi 
zenginliklerinin korunmasında ve 
gelecek nesillere aktarılmasın-
da STK’lar önemli rol üstleniyor. 
Gönüllülük esasına dayanan 
STK’ların insanlık için önemli 
faaliyetler gerçekleştirdiklerini 
biliyoruz. Hatay’da farklı mezhep 
ve etnik grupların STK’lar içerisin-
de birlik olarak çalışmaları sürdür-
mesi bizler için mutluluk vericidir. 
Şehrin önemli değerlerinden 
olan bu kuruluşlara sahip çıkmak 
konusunda toplumun her kesimine 
önemli görevler düşüyor” ifade-
sinde bulunarak çalımlarınızda 
başarılar dilerim dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı    
       Lütfü Savaş’ı ziyaret ettik

Çalışanların 
sorunlarını 
konuştuk

Sözleşme Polatlı Belediye Başkanı Sayın Mürsel Yıldızkaya 
İle Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu, Ankara Şube 
Başkanımız Metin Yılmaz arasında Başkanlık makamında im-
zalandı.
İmza töreninde  Şube Başkan Yardımcımız Halit Koyuncu, Po-
latlı İlçe temsilcimiz Abdil Sezer ve İnsan Kaynakları Müdürü 
Barkın Yıldırım hazır bulundu. Başkan Yıldızkaya, “İmkanla-
rımız oranında personelin bütçesine katkıda bulunmak, çalışma 
şevkini, performansını arttırmak ve vatandaşa daha iyi hizmet 
verebilmelerini sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu. 
Sendikamızın Genel Başkanı İlhan Koyuncu ise Başkan 
Yıldızkaya’ya çalışanlara vermiş olduğu değerden dolayı te-
şekkür etti. Polatlı İlçe temsilcimiz Abdil Sezer günün anısına 
sayın Başkan'a sözleşmeden dolayı teşekkür ederek bir plaket 
taktim etti.
Sözleşmenin üyelerimize ve Polatlı çalışanı memurlara hayırlı 
olmasını dileriz.

Polatlı Belediyesi ile Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi imzaladık

BALIKESİR
ISTANBUL

     LADİK

  MANİSA
   İZMİRISPARTA

Teşkilat ve il ziyaretlerimiz devam ediyor....
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Afyon Antalya

Çankırı Çorum

Elazığ    Erzincan

   Erzurum
   Eskişehir

   İstanbul
   Kırıkkale    Manisa    Muğla    Tokat

İstişare toplantılarımıza
aralık devam ediyoruz

Yargı dayanışma aidatına ‘dur’ dedi
Eşit kullanılmayan, kişilere 
ve kamuya huzur ve adaletli 
bir düzen sağlamayan sen-
dika özgürlüğünün, çağdaş 
uygarlık düzeyi ve demokra-
si ile bağdaşması imkansız-
dır.
Kamu Görevlilerinin Gene-
line ve hizmet kollarına yö-
nelik Mali ve Sosyal Haklara 
ilişkin 2016-2017 yıllarını 
kapsayan 3. Dönem Toplu 
Sözleşmesinin, “Yerel Yö-
netim Hizmet Koluna ilişkin 
Toplu Sözleşme” başlıklı 4. 
Bölümünün 1. Maddesinin 
2. Fıkrası şu şekildedir;
“Sosyal Denge Sözleşmesi 
imzalayan sendikanın üye-
si olmayan kamu görevlile-
rinden aynı unvanlı perso-
nelden alınacak aidatın iki 
katına kadar taraf sendika 
sosyal denge sözleşmesi ai-
datı alabilir. Bu aidatı öde-
yen kamu görevlileri söz ko-
nusu sözleşmeden aynı usul 
ve esaslar dahilinde yarar-
lanır.”
Dayanışma aidatı uygula-
ması öngören bu madde 
hukuka açıkça aykırı olup, 
yargı kararlarını hiçe say-
maya yönelik bir maddedir. 
Ne yazık ki gözünü çalışanın 
cebine dikmiş olan bir sen-
dika ısrarla dayanışma aida-
tı istiyor.
4688 Sayılı Yasa’nın 28 
inci maddesi gereği  “Da-

yanışma Aidatı” adı altında 
bir kesinti yapılması yasal 
olarak mümkün değildir. 
“Madde 28- …Toplu sözleş-
me ikramiyesi -sendika üye-
si olan tüm kamu çalışanla-
rına ödenen tazminat- hariç 
olmak üzere toplu sözleşme 
hükümlerinin uygulanma-
sında sendika üyesi olan 
ve sendika üyesi olmayan 
kamu görevlileri arasında 
ayrım yapılamaz.” 
Nitekim konu “Türk Yerel 
Hizmet Sendikası” tarafın-
dan yargı mercilerine taşı-
mış, ilk derece mahkemeleri 
bu uygulamayı hem de geri-
ye dönük olarak iptal etmiş, 
iş bu kararlar “Danıştay” ta-
rafından da onanmıştır. 
AYRIŞTIMAYA HAYIR! 
Çalışanları cebine girecek 
üç kuruşta gözü olan sendi-
kaları şiddetle kınıyoruz. Bu 
sendikaya üye olan sağdu-
yulu çalışanları uyarıyoruz. 
Empati yapmalarını istiyoruz 
ve kendilerine soruyoruz. 
Sizler çalışanların ayrıştı-
rılmasını, sendikal özgür-
lüğün dayanışma aidatı ile 
engellenmesini içinize sin-
direbiliyor musunuz? Hem 
de yüzlerce mahkeme kara-
rına rağmen…Elazığ 1. İda-
re Mahkemesi de Bingöl İl 
Özel idaresinde dayanışma 
aidatına hayır dedi.
Bir kurumda çalışanlar o ku-

rumun aile fertlerini oluştu-
rur.  O kurumun başkanı da 
ailenin reisidir. Aile reisinin 
görevi, evlatlarının hiçbirini 
ayırmadan ötekileştirmeden 
eşit ve adaletli davranmak-
tır. Aksi durumda aile kavra-
mı zedelenir, aile reisi say-
gınlığını kaybeder, iş barışı 
ve huzuru diye bir şey kal-
maz.
Ey dayanışma diyerek ayrış-
tıranlar! İstediğiniz bu ise, 
hukuk tanımayan dayanış-
ma aidatı denilen ayrıştır-
malara devam ediniz. 
Başkanları da bu skandal 
uygulamalara alet etmeye 
devam ediniz.
Ey hukuk tanımaz açgözlü-
ler! Türk adaletine ve çalı-
şanlara mutlaka bir gün he-
sap vereceksiniz.
Türk Yerel Hizmet Sendika-
sı, kuruluş ilkeleri doğrultu-
sunda daima çalışanların 
yanında olmuştur. 
Çalışanlar arasında asla 
ayrım kabul etmez. Sendi-
kal hakların kazanılması 
için topyekün mücadeleyi 
esas kabul eder. 
Kamu çalışanlarını ayrıştı-
ran, ötekileştiren uygulama-
ları asla kabul etmiyoruz. 
Bu esaslar doğrultusunda 
hertürlü hukuk mücadele-
sinin yanında demokratik 
haklarımızı kullanmaya de-
vam edeceğiz. 

                           T.C. 
                       ELAZIĞ 

1. İDARE MAHKEMESİ 
          ESAS NO: 2016/59 
 
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI 
İSTEYEN (DAVACI) : TÜRK YEREL HİZMET SEN 
VEKİLİ                      :        AV. NİHAT KILIÇ 
   Necatibey Caddesi 27/9 Kızılay Çankaya/ANKARA 
 
KARŞI TARAF (DAVALI) : BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ - Merkez/BİNGÖL 
 
VEKİLİ                            : AV. ELİF KITAY - (Aynı Yerde) 
İSTEMİN ÖZETİ    :   Davalı idare ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-
BİR-SEN) arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 4. Maddesinin 
''Yararlanma Koşulları'' başlıklı (B) fıkrasının; hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu, 
4688 sayılı Yasanın 28. Maddesinde gereğince dayanışma aidatı adı altında kesinti 
yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı, bu sözleşmeden eşit şekilde yararlanılması 
gerektiği, yapılan sözleşmenin dayanışma aidatı yönünden haksız rekabeti öngördüğü ve 
kendi üyelerini istifaya zorlayarak sendikal faaliyetlerine sekte vurduğu, iddialaryla  iptali ile 
yürütmesinin durdurulması istenilmektedir. 
 
SAVUNMA ÖZETİ : Usule yönelik olarak; davanın husumet yönünden reddi gerektiği, Esasa 
yönelik olarak; dava konusu uygulamanın nedeninin başka sendikalara üye olan memurların, 
belirli bir aidat ödeyerek bu sözleşmeden yararlanmalarını sağlamak olduğu, toplu sözleşme 
metninin sendika tarafından hazırlandığı ve idarenin sözleşme metnine herhangi bir 
müdahalesi olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
                                  
                                 TÜRK MİLLETİ ADINA 
Karar veren Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce davalı idarenin usule yönelik itirazı yerinde 
görülmeyerek işin gereği görüşüldü: 
1982 Anayasasının 10.maddesinde; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, 
hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 
zorunda oldukları ''Sendika kurma hakkı'' başlıklı 51.maddesinde; çalışanlar ve işverenler, 
üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip oldukları, hiç kimse bir sendikaya 
üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı, sendika kurma hakkının ancak, milli 
güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabileceği, 
''Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı'' başlıklı 53.maddesinde; işçilerin ve 
işverenlerin, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek 
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahip oldukları kurala bağlanmıştır. 
375 sayılı KHK’nın Ek 15. maddesinde; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin 

Ey hukuk tanımaz 
açgözlüler! 

Türk adaletine ve 
çalışanlara mutlaka 

bir gün hesap 
vereceksiniz.

Erzincan Şubemiz Kemah 
Belediyesi İle Sosyal Denge 

Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.

Yozgat Şubemiz Nevşehir Yazıhö-
yük Belediyesi İle Sosyal Denge 
Tazminatı Sözleşmesi İmzaladı.

Kastamonu Şubemiz 
Faaliyetlerine Devam Ediyor

Detaylar: www.tyhs.org.tr Detaylar: www.tyhs.org.tr Detaylar: www.tyhs.org.tr

MAYIS 2016

TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ    MAYIS 2017 19TÜRKİYE KAMU-SEN GAZETESİ 18

TÜ
RK

 YE
RE

L H
İZM

ET
-S

EN
w

w
w

.ty
hs

.o
rg

.tr

YARGIDAN MALUM-SEN’E 
BİR TOKAT DAHA...

Kastamonu İl Özel İdaresi ile Malum-Sen’in 12/04/2016 tarihinde imzaladıkları 
sosyal denge tazminatı sözleşmesinde üyelerimizden haksız, hukuksuz kesilen 
dayanışma aidatını Kastamonu İdare Mahkemesi 23/02/2017 tarihinde iptal etti.

ak, adalet, hukuk kavram-
ların yerleşmesi ve geliş-
mesini sağlamak ve sa-
vunmak sendikaların vaz 
geçilmez ilkeleridir. iş ba-
rışı ve huzurunu sağlamak 
da kurumlarımız başta ol-
mak üzere hepimizin so-
rumluluğundadır.
Bir sendika var ki; yara-
maz, uslanmaz, yoldan ve 
yordamdan çıkmış; yargı 
kararlarına ve hukuka say-
gısını yitirmiş; çalışanın 
cebine gözünü dikmiş va-
ziyette.
Yüzlerce mahkeme kararı-

na rağmen, hala dayanışma 
aidatı alma peşinde. Sendi-
kamızın verdiği hukuk mü-
cadelesi ve açtığı davalar 
sonucunda, mahkemeler 
yüzlerce dayanışma aidatı-
nı iptal etmiştir. Danıştay 
On birinci Dairesi, ‘‘Daya-
nışma aidatı yasal değildir, 
alınamaz’’ diye içtihat ka-
rar çıkartmıştır.

ADETA ŞAMAR 
OĞLUNA DÖNDÜ
Bu hak ve hukuk tanımaz 
sendikanın aleyhine çıkan 
mahkeme kararlarıyla ade-

ta şamar oğluna döndü. Her 
yaptığı sözleşmedeki daya-
nışma aidatı iptal ediliyor. 
Mahkeme kararları sonu-
cunda yediği tokatlar şaşkı-
na çevirmiş olacak ki bazı 
illerde yangına benzinle 
gitmeye başladı. Utanması, 
uslanması gerekirken daha 
da yüzsüzleşti, çirkinleşti. 
Kendilerine üye olmayan 
memurlara tazminat öden-
memesi için girişimlerde 
bulunuyor. Tüm çırpınışla-
rı boşa çıkacak adalet mut-
laka galip gelecektir.
Böyle bir sendikaya üye 

olmak nasıl bir duygu ve 
sorumluluk anlayışı, hiç 
düşündünüz mü? 
Mahkeme kararlarına rağ-
men memurun cebine gire-
cek 15 ya da 30 tl ye göz 
diken bir sendikanın üyesi 
olmak nasıl bir duygu? 
Lütfen sendikalarınızı izle-
yiniz, tanıyınız. Yanlışları-
nın, haksızlıklarının yanın-
da, arkasında durmayınız. 
İlkeli, onurlu duruşunuzu 
kaybetmeyiniz. Türk me-
murunun bir onuru kaldı 
ona bari hep birlikte sahip 
çıkalım.
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DAVANIN ÖZETİ               :   Davacı sendika tarafından, üyelerinden dayanışma aidatı kesintisi 

yapılmaması için davalı idareye  yaptığı başvurunun reddine dair 06.10.2016 tarih ve 11040 

sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, 4688 sayılı Yasanın 28.maddesi gereğince dayanışma 

aidatı adı altında kesinti yapılmasının mümkün olmayacağı ve bu yönde verilen emsal yargı 

kararlarının bulunduğu, aidat kesintisinin haksız rekabete yol açtığı, sendikal faaliyetlerine 

sekte vurduğu iddialarıyla iptali  istenilmektedir.  

 
SAVUNMANIN ÖZETİ     : Yürürlükte olan 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümleri 

doğrultusunda ve Bem-Bir-Sen ile 12.04.2016 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi 

hükümleri gereğince, sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinden dayanışma aidatı kesintisi 

yapıldığı, hukuka aykırı bir husus bulunmadığından  davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

 
 
                                 

               TÜRK  MİLLETİ  ADINA 

 
Karar veren Kastamonu İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü: 

Dava, davacı sendika tarafından, üyelerinden dayanışma aidatı kesintisi yapılmaması için 

davalı idareye  yaptığı başvurunun reddine dair 06.10.2016 tarih ve 11040 sayılı işlemin iptali 

istemiyle açılmıştır. 

Anayasanın 10.maddesinde; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye, 

aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, devlet organları ve idare makamları 

bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda 

oldukları, 'Sendika kurma hakkı' başlıklı 51.maddesinde; çalışanlar ve işverenler, üyelerinin 

çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için 

önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve 

üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahip oldukları, hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya 

da üyelikten ayrılmaya zorlanamayacağı, sendika kurma hakkının ancak, milli güvenlik, kamu 

düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabileceği, 'Toplu iş sözleşmesi ve 

enel Başkan Yardımcımız Ali Rıza 
Kayar, Malatya Şube Başkanımız Di-
laver Sarıcı ve Şuba Başkan Kenan 
Demir ile birlikte Malatya Battalgazi 
Belediyesi İşyeri Temsilcimiz Zabıta 
Müdürü Mehmet Dalmaz'ı, üyeleri-
miz Bilgi İşlem Müdürü Taylan Yağ-
mur, Çevre Koruma Müdürü Kenan 
Güzel ve Hamit Bayraktarı, 2005 ve 
2008 tarihleri arasında Genel Merkez 
Yönetim Kurulu üyeliğimizi yapmış 
olan  Malatya Büyükşehir çalışanı 
Fikret Baydoğan'ı, Akçadağ Beledi-
ye Başkanı Ali Kazgan'ı, Belediye 
Başkan Yardımcısı, Birim Müdürleri 
ve üyelerimizi, Yeşilyurt Belediyesi 
Zabıta Müdürü İbrahim Bingül ve 
zabıta memurlarını ziyaret ederek 
sendikal faaliyaetlerimiz ve kazanım-
larımız hakkında bilgi verdik.
Kendileride ziyaretten memnuniyet 
duyduklarını belirterek çalışmaları-
mızda başarılar diledi.

Malatya Şube teşkilat 
çalışmamız ve ziyaretlerimiz

Akçadağ Akçadağ

Battalgazi Battalgazi

 TÜRK’ÜN NEVRUZ 
BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

 İlhan KOYUNCU
 Genel Başkan 

21 Mart’ta havalar ısınmaya, kar-
lar erimeye, ağaçlar çiçeklenme-
ye, toprak yeşermeye başlar. Tüm 
bu emareler baharın habercisidir. 
Nevruz, tüm varlıklar için uyanış, 
diriliş, yaradılış günü olarak be-
nimsenir ve bu yeni günün gelişi 
bayram olarak-
kutlanır.
Bu bayram, 
Türklerde kurtu-
luş günü olarak 
kabul edilir. Nev-
ruz, Türklerin 
Ergenekon’dan 
demirden dağı 
eritip çıkmala-
rını temsil eder. 
İşte bu nedenle 

bugün Türklerde Nevruz, yeni yı-
lın başlangıcı olarak kabul edilmiş 
ve günümüze kadar bayramlarla 
etkinliklerle ziyafetlerle kutlanıl-
mıştır. Orta Asya’daki Türk toplu-
luklarından Azeri, Kazak, Kırgız, 
Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur 
Türkleri, Anadolu Türkleri ve 
Balkan Türkleri Nevruz Bayramı-
nı hiç aksatmadan günümüze ka-
dar taşımayı başarmıştır. Önceleri 
Türkiye’de bir gelenek olan Nev-
ruz, Türk Cumhuriyetleri’nde res-

mi bayram olarak kutlanırken 1995 
yılından itibaren Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından da Bayram olarak 
kabul edilmiştir. Anadolu ve Orta 
Asya coğrafyasında ortak kültürün 
ve binlerce yıllık kardeşliğin sarsıl-
maz devamı, bağı ve kararlılığıdır 
Nevruz; ülkemizin üzerinde kara 
bulutların yoğunlaştığı; komşu ül-
kelerde yaşanan savaşlar ve bölge 
üzerinde oynanan oyunları yaşa-
dıkça, birlik, beraberlik, kardeşlik 
ve dostluğa her zamankinden fazla 

ihtiyacımız 
olduğu gü-
n ü m ü z d e , 
Türk Milleti-
nin vazgeçil-
mez değer-
lerinden biri 
olan Nevruz 
Bayramı’nı 
canı 
gönülden 
kutluyoruz.
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“Biz diyoruz ki, Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşa-
yanlar ahlaken, huku-
ken, vicdanen, manen 
birdir, eşittir. Türkiye 

Cumhuriyeti, Türk mil-
letinin has bahçesidir. 

Burada hiçbir ayrılıkçı, 
bölücü, yıkıcı emel ba-

rınamayacak ve tutuna-
mayacaktır.” 

15 temmuz darbe giri-
şini lanetle kınıyoruz, 
suçlular hak ettikleri 

şekilde hukuk önünde 
cezalandırılmalıdır. 

Ancak birileri kurunun 
yanında yaşları da yak-

maya kalkışmasın.
Son yıllarda, Cumhuriyet 
Tarihimizin en Sıkıntılı, en 
sancılı, en kırılgan döne-
mini yaşıyoruz. Cumhu-
riyet Tarihimizin en uzun 
ömürlü, mecliste sandalye 
sayısı bakımındanen güçlü 
siyasi iktidarı, yine bu dö-
nemde devleti yönetiyor. 
Cumhurbaşkanı,Meclis 
Başkanı, Siyasi iktidar 
aynı parti üyelerinden.
Uyum, ahenk, hizmet an-
layış birlikteliği yönünden 
ülkemiz için büyük bir fır-
sat olarak görüyorduk. Bu 
günlere gelişimizi, yaşa-
nılanları realist  bir şekil-
de değerlendirirsek güç 
zehirlenmesi yaşadığımızı 
söyleyebiliriz. Diyaloğa ve 
eleştirilere kulağını tıka-
yan ve hatalarını göreme-
ye ve ya kabul etmeyen bir 
devlet yönetimi vardı. Ben 
bilirim, ben yaparım, ben 
hesap sorarım ama he-
sap vermem yaklaşımında 
bir yönetim anlayışıyla 15 
yıllık bir iktidar yönetti ül-
kemizi. Biz anlayışını hiç 
duymadık ve görmedik. 
Önce ülkem diyen Türkiye 
Kamu-Sen’liler hep ayrış-
tırıldık, ötelendik ve dış-
landık. Riyakat ve kariyere 
bakılmaksızın kadrolara 
gerçek yüzlerini saklayan-
kan emici sülükler atandı. 
Emdikleri kan temiz mi, 
kirli mi, helal mı, haram 
mı onlar için fark etmez. 
Bizi üzen ise bunları de-

falarca anlatmamı-
za rağmen dikkate 
alınmayışımızdır. 
Bugünlere gelin-
mesinde hiç mi hiç 
suçu ve vebali ol-
mayan ülke sevda-
lılarının oluşturdu-
ğu Türkiye 
Kamu-Sen men-
suplarıdır. Yeni 
Türkiye, yeniden 
yapılanma, Anaya-
sa değişikliği, 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yapılmak 
istenen değişiklikler… 
Yapboz oyunu gibi olma-
dı sil baştan… Devletler-
de asıl olan kurumlarda, 
devamlık ve İstikrardır. 
Kurumlar çınar ağacı gibi 
büyüdükçe yüceleşir, 
köklerini derinlere salar 
ve saygınlaşır. Siyasi ikti-
darlar devlet yönetimi ile 
ilgili tasarruflarını elbette 
kullanır ancak köklü de-
ğişiklikler yapılırken diğer 
sosyal kesimlerle mutaba-
kat sağlanmasında büyük 
yarar vardır. Sahiplenme 
ve aidiyat duygusu yasa-
ların ve kurumların korun-
masında yücelmesinde en 
önemli etkendir.  Sen, ben 
değil; biz olmayı başara-
bilmek lazımdı, maalesef 
geride kalan yıllarda ba-
şaramadık.
Kurumlara ve insanlara 
çifte standartlı uygula-
malar; ötekileştirmeler ve 
ayrıştırmalar köklü tari-
himize yakışmadığı gibi 
güzel ülkemizin asil insan-
ları bunu hiç mi hiç hak 
etmiyorum. Devlet şefkatli 
yüzünü hiç kimseden esir-
gemeden herkesi kucak-
lamalı; adaleti yaygınve 
saygın kılmalıdır. Kurum-
lar ve çalışanlar üzerinde 
denetim yapmalı hatala-
rın, yanlışların zamanında 
düzeltilmesini sağlama-
lıdır. Görev ve yetkilerde 
kontrol esastır. Kontrol 
olmadığında bugünkü 
gibi devletin imkanları ile 
devlete ve millete ihanet 
girişimleri kaçınılmaz olur. 

Hukukun vazgeçilmez iki-
lisi suç ve ceza. Suç işle-
yen kim olursa olsun ada-
letin önünde yargılanır ve 
cezasını çeker. Aldatıldım, 
kandırıldım. Bedelini öde-
yeceksin ki bir daha aynı 
gaflete düşmeyesin.  
Görev ve sorumluluk duy-
gusunu en tepeden başla-
yarak en alt kademeye ka-
dar hakim kılmak esastır. 
Liyakat sistemini yerleşti-
rirsen başarı kendiliğin-
den gelir; sistemi sulan-
dırır, insanları sınıflandırır 
ötekileştirirsen başarıdan 
ve huzurdan bahsede-
mezsin o ülkede. Bilginin 
önünde olursa icazet, söz-
lü sınavlar yeterli olur 
birileri için; ama bedeli 
milletçe ödemek zorunda 
kalıyoruz bugünlerde ol-
duğu gibi. Başarı ve ödül 
sistemi sağlıklı şekilde iş-
letilmeli ki adalet kendini 
gösterebilsin ülkemizde.
”Hak, hukuk ve adalet” ne 
kadar da özledik milletçe. 

BİZ ÖNCE ÜLKEM 
DİYENLERİZ,
Bu günlere nasıl geldik. 
Birileri hala bunu anlaya-
madı, aynı gaflet ve dala-
let içindeler. Sayın Cum-
hurbaşkanı ve Başbakanın 
uyarılarına rağmen. 
15 Temmuz darbe girişimi 
sonrasında açığa alınan 
kamu çalışanları ile yeni 
mağdurlar yaratılıyor. As-
lında sağlıklı soruşturma-
lar ve ciddi araştırmalar 
sonrasında suçlu bulu-
nanlar açığa alınıp savun-
maları istenmeliydi. 

Bugün birçok belediye-
de art niyetli idareciler, 
OHAL’i fırsata dönüştür-
me girişimindeler. Bir-
çokları da hedef saptırma 
gafletine düşmüş, gerçek 
Fetö’cülere sıra gelme-
sin düşüncesi ile suçsuz 
insanları hedef tahtasına 
oturtuluyor düşüncesi yay-
gınlaşıyor. Sayın Cumhur-
başkanı, 
“Kurunun yanında yaş-
lar yamayacak”, Sayın 
Başbakan “Sürek avı 
yapılmayacak” diyorlar. 
Peki bugüne kadar yapı-
lanlara, yaşananlara bak-
tığımızda hiç de öyle söy-
lendiği gibi olmuyor. 
Gerçek Fetö ile hiçbir ilgi-
si olmayan kamu görevli-
leri açığa ya da gözaltına 
alınıyor. Büyük bir mağ-
durlar ve küskünler ordu-
su yaratılıyor.

Hedef saptırmak için, terör örgü-
tüyle ilgisi olmayanları açığa ya 
da gözaltına alan yetkililer için 
derhal soruşturma açılmalıdır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
veya Başbakanımızdan,kötü ni-
yetli yetkililere için böyle bir uyarı 
bekliyoruz. Aksi durumda gerçek 
suçlular yerine suçsuz insanları-
mız mağdur ediliyor ve edilmeye 
devam olunacaktır. İnsanlarımızın 
devlete ve adalete güveni zede-
leniyor. Belki de kötü niyetlilerin 
amacı budur. Devletin sağduyu-
lu uyarılarına uymayanlar,farklı 
bir PDY yapılanmasının işaretleri 
olabilir. Bunların kimler olduğunu 
milletimiz iyi bilmektedir ve onları 
dikkatle izlemektedir. Onların da 
takkelerinin düşmesi, kellerinin 
görünmesi yakındır.
OHAL sürecinde, Fetullahçı terör 
örgütü kapsamında açığa alma-
lar devam ediyor olsa da, büyük 
dalga geride kaldı gibi. Tabi her 
açığa alınan Fetöcü değil, bunun 
da altının çizilmesi lazım. 

YENİ MAĞDURLAR 
YARATILIMASIN!
Facebook, tweetter paylaşımla-
rında devlet büyüklerine hakaret 
veya darbeyi övmek iddiası ile 
açığa alınanlar da az değil. Tabi 
bu sanal alem paylaşımları tar-
tışma götürür, en küçük eleştiriyi 
veya algıyı yazmak devlet büyük-
lerine hakaret veya darbeyi övmek 
olarak görülmemelidir. Geçmiş 
yıllarda yapılan paylaşımları da 

unutmamak lazım.
Birileri adeta cadı avına çıkmış, 
fert fert sanal alemi takip etmek-
tedir. Düşünmeden sanal alemde 
bir paylaşım yapmış, sonrasında 
ise pişman olup, silinen paylaşım-
ları dahi, hemen kaydedenler ve 
ihbarda bulunanlar da vardır.

FETÖ / PDY İŞBİRLİKÇİLERİ 
KORUNUYOR MU?
Biliyoruz ki, sadece Bank Asya he-
sabı olduğu için açığa alınanlar 
bir hayli fazladır ki, birçoğunun 
Fetöcülükleyakından uzaktan ala-
kası yoktur. Ya da cemaat okulla-
rına öğrencisini göndermek se-
bebiyle açığa alınan birçok kamu 
görevlisi var ki her biri farklı an-
layış ve siyasi görüşten insanlar.
Fetöcü örgütün yazılım program-
larını kullananlar da tespit edil-
miştir ki, sayıları on binleri çoktan 
aşmıştır. Şuana kadar açığa ya da 
gözaltına alınanların sayısı seksen 
binleri bulmuş ileriki günlerde bu 
sayı daha da artacaktır. Sahiden 
bu işin içinden nasıl çıkacağız. 
Yeter artık çok mağduriyet yaratı-
yoruz deyip gerçek suçluları gör-
mezden mi geleceğiz?  Endişele-
rimiz olmakla birlikte devletimize 
güvenmek istiyoruz. Suçsuz kamu 
görevlileri en kısa zamanda gö-
revlerine iade edilmeli ve gerçek 
suçlular Türk adaletine teslim edil-
melidir.Gecikmiş adalet adaletten 
sayılmaz ama yine deo zaman ya-
ralarımız biraz olsun hafifler.
17/25 Aralık milat olarak kabul 

edilmesine rağmen, 
bu tarihten önceki 
işlemler için de araş-
tırmalar yapılmakta 
ve tespit edilenler 
açığa alınmaktadır. 
Elbette ki suçlular af-
fedilsin istemeyiz. Biz 
çifte standartlı uygu-
lamalar yapılmasın 
diyoruz. Suçun mila-
dı olmaz suçlu bedel 
ödemelidir. Aldatan 
ve aldatılan kim olur-
sa olsun. Eğer bir 
milat belirlenecekse 
bu tarih 15 Temmu-
zolmalıdır. Çünkü 
birçok insan o gece 
bazı gerçekleri göre-
bildi. Devletin başı, 
tüm istihbarat birimle-

rine rağmenFetö’yü 17/25 Aralık 
olaylarıyla tanıyabildi ve bu tarihi 
milat olarak kabul ederse millete 
haksızlık olur. Ayrıca daha önceki 
tarihlerde yapılanlar yok sayıla-
maz, o suçlar affedilemez. Eğer ki 
hukuk devletinde yaşıyorsak.

Mahalli İdarelerde bu süreç na-
sıl işliyor?
667 Sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 4.üncü maddesinin e) 
bendi: ”Mahalli idareler personeli 
valinin başkanlığında toplanan 
ve vali tarafından belirlenen ku-
rulun teklifi üzerine İçişleri Baka-
nının onayıyla kamu görevinden 
çıkartılır.”Şeklindedir. Bu süreçte 
OHAL gölgesinde keyfiyet yay-
gınlaşmakta, şahsi hesaplaşmalar 
ön plana çıkmakta olduğunu gör-
mekteyiz. Soruşturmalar, araştır-
malar yapılmadan açığa alınan 
kamu görevliler özellikle de alt 
kesim memurlar üstleri tarafından 
mağdur edilmektedir.
 Üstelik Soruşturmalartarafsızlığını 
ve güvenini kaybetmiş belediyeler 
tarafından yapılması adaletin ger-
çekleşmesini engelliyor. Mahalli 
İdarelerde bazı belediye başkan-
ları her zamanki gibi başına buy-
ruk davranıyor.
Biz Büyük Bir Aileyiz,
Üyelerimizin açığa alındığı tüm 
illeri ziyaret ediyoruz. Kamu çalı-
şanları ve üyelerimizle görüştük-
ten sonra yetkililer ile görüşmeler 
de yapıyoruz. Kim olursa olsun 
suçlular elbette hak ettikleri cezayı 
çekmeli suçun bedelini ödeme-
lidir. Bu arada kaos ortamı oluş-
sun, ortam iyice karışsın diye, özel 
gayret gösterenlerin varlığını da 
biliyoruz. Sanki bulanık suda balık 
avlamak isteyenleri görür gibiyiz.
 
YAPILMASI GEREKEN NEDİR?
SayınCumhurbaşkanının, 15Tem-
muz gecesi yaşananlardan hare-
ketle, olayın vahametini, bundan 
sonraki sürece etkisini de kavraya-
rak, bir büyük kucaklaşmaya ihti-
yacımız olduğunu ısrarla vurgula-
maktadır.
15 yıldır yaşanılan siyasi gerilim, 
dışlanmışlık, ayrımcılık ve kamp-
laşma vb. yaşadıklarımız göz 
önüne alındığında, bu vurguya, 
dikkatle yaklaşmak gerektiğini dü-
şünen, insanların varlığını ve böyle 
düşünmeye hakları olduğunu da 

kabul etmemiz gerekir.Bununla 
birlikte, her türlü olumsuz geçmi-
şe rağmen, birlik ve beraberliğin, 
ülke olarak içinde yaşadığımız 
tüm problem ve tehditlerden kur-
tulmak için tek çıkış yolu olduğunu 
da bilmek zorundayız.
Tam burada şunu da söylemek 
zorundayız, tüm olaylara, faydacı 
yaklaşımı hayatının merkezine ko-
yan, kişi ve grupların, Sayın Cum-
hurbaşkanının bu söylemlerinden 
ne kadar sonuç çıkarabildiği, ne 
kadar etkilendiği, şüpheyle yakla-
şılması gereken, bir büyük prob-
lemdir. Belediyelerde, dahi farklı 
yaklaşımlar sergilediği düşünül-
düğünde, Sayın Cumhurbaşkanın 
birlik ve beraberlik hedefini yaka-
lamak kolay olmayacaktır.
Bugünlerde yapılanları ve yaşa-
nanları gördükçe, kamuda bu bir-
liktelik arzusundan hoşlanmayan, 
yaptıklarıyla da bunu gösteren ne 
kadar üst düzey idareciler oldu-
ğunu da göstermektedir.
 Herhalde, bu ülkede Fetöcü’lük-
le suçlanabilecek, en son kuruluş 
Büyük Türkiye Kamu Sen ailesidir. 
Bu tür açığa almalarla, suyu bu-
landırarak, kamuda oluşabilecek 
olan birlik ortamından rahatsız 
olduklarını ortaya koymaktadırlar. 
Bu insanlar, anlaşılan Sayın Cum-
hurbaşkanının birlik ve beraberlik 
sözünden büyük rahatsızlık duy-
maktadırlar. Onlar için, birlik ve 
beraberlik altlarındaki koltuk sayı-
sının azalmasıdır. Yıllardır paylaş-
mamak için büyük çaba sarfettik-
leri rantlarının azalması anlamına 
gelmektedir.
Bizim için birlik ve beraberlik, ül-
kemize ve milletimize yaşatılmak 
istenilen, bela ve musibetlerden 
kurtuluşun tek yoludur. Bunu ba-
şarmak zorundayız. Bunu sağla-
mak için, tüm kurum ve kuruluş-
ların payına düşen sorumluluğu 
yerine getirmesi şarttır. Her şeye 
rağmen biz Büyük Kamu-Sen aile-
si olarak üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getirmeye gayret 
sarf edeceğiz.
Bizim gidecek bir başka ülkemiz 
yok, hangi siyasi görüşten olursa 
olsun, herkes aklını başına almalı, 
gün birlik ve beraberlik günüdür. 
Makam ve mevkiinin esiri olma-
dan, geleceğimiz kurtarmak için 
topyekün kucaklaşmanın yolunu 
aramalıyız. 

Milat öncesi 
ve sonrası...
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