
Genel Başkan İsmail Koncuk üniversite yönetimlerine seslenerek, ül-
kemizin içerisinde bulunduğu yoğun gündeme kayıtsız kalmamaları ge-
rektiğini ifade etti. Açılım tartışmalarıyla başlatılan sürecin gerekli ted-
birler alınmazsa telafi si zor neticelere varacağına dikkat çeken Koncuk, 
üniversite senatolarına şu çağrıda bulundu: “Hükümetin, içeriğini bir tür-
lü açıklamadığı fakat ısrarla kamuoyu gündeminden düşürmediği; adına 
önce ‘Kürt Açılımı’ sonra ‘Demokratik Açılım’ dediği süreçte, her kesim 
bir şeyler söylüyor. Başta AKP yanlısı tavır sergileyenler olmak üzere açı-
lımın lehinde olan tarafl ar; Kürtçe eğitim, alfabenin değiştirilmesi, öğren-
ci andının kaldırılması, kamu hizmetlerinin ana dillerde de yürütülmesi, 
PKK mensuplarına af getirilmesi ve hatta otonom idareye geçilmesi gibi 
uç talepleri dahi tartışacak zeminleri oluşturmaktalar.

Genel Başkan İsmail KONCUK; 

“ÜNİVERSİTELERİMİZ 
TARAF OLMALI, 

TAVIR KOYMALIDIR”

Türkiye Kamu-Sen, hükümet’in memur maaşları için 
öngördüğü zammı ‘’simitle iftar’’ yaparak protesto etti. 
Kamu çalışanları Güvenpark’da toplanarak, ‘’Memu-
run iftar sofrası: 1 simit, 1 ayran, 1 su’’ yazılı pankart 
açtı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki 
Sergi’nin dua okumasının ardından ezanın okunmasıyla, 
oruç ayran-simit-su ile açıldı.

Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bir-
can Akyıldız yaptığı açıklamada, ‘’2010 yılı için maaş-
lara yapılması düşünülen artış, kamu görevlileri ve aile-
leri için günlük bir simit parası bile etmemektedir’’ dedi.

SİMİT AYRANLA ORUÇ AÇTIK
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Üniversitelerde kadrosu dışında çalıştırılan 
binlerce eğitim çalışanı bulunmaktadır. Buna kar-
şın kadrosu dışında çalıştırılanlar için yıllardır gö-
revde yükselme sınavları yapılmamaktadır.

Bu durum çalışanlar arasında büyük bir huzur-
suzluk yaratmaktadır. Görevde yükselme sınavla-
rının yapılmaması dolayısıyla üniversite çalışan-
ları mali açıdan da kayıplar yaşamaktadır. Türk 
Eğitim-Sen yaşanan mağduriyeti toplu görüşme-
lerde de dile getirmiş, hatta konu ile ilgili Kurum 
İdari Kurulu kararı da aldırmıştır. Ancak KİK ka-
rarları da bugüne kadar uygulanmamıştır. 

Görevde yükselme sınavları ile ilgili 2009-12 
No’lu Genelge yayımlanmıştır. Genelgede; “hiz-
met gerekleri, personel ve kadro planlaması ile li-
yakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların 
görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren 
kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde, ge-
reken en kısa sürede görevde yükselme mahiye-
tinde atama prosedürü uygulanacaktır” denilmek-
tedir. 

Görevde yükselme sınavları ile ilgili bir ge-
lişme yaşanmaması üzerine sendikamız, YÖK 
Başkanlığı’na yazı yazarak, görevde yükselme yö-
netmeliklerinin uygulanmasını istemiştir. 

2009/12 No’lu Başbakanlık Genelgesi’ne de 
atıfta bulunulan yazıda, kadrosu dışında çalıştırı-
lan eğitim çalışanları için görevde yükselme sı-
navları yapılmadığı ve konuyla ilgili rahatsızlığın 
giderek arttığı belirtilerek, görevde yükselme yö-
netmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihti-
yacının bir an önce giderilmesi istenmiştir. 

YÖK, GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINI 
İVEDİLİKLE YAPTIRMALIDIR

YÖK’e yazdığımız yazı aşağıdadır.

Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın 4. maddesinde yer alan  “Profesör, doçent, yar-
dımcı doçent ve araştırma görevlisi dışında kalan kadrola-
ra atanmış öğretim elemanlarına, bu karar hükümlerine göre 
hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarının yarısının ödene-
ceğine..” dair hükümde yer alan “yarısı ödenir” ibaresinin 
kaldırılması için Başbakanlığa yazı göndermiştik. 

Diğer öğretim elemanlarıyla aynı emek ve zamanı sarf 
ederek, aynı derslere girdiği halde ödeneğin yarısına hak ka-
zanan okutman, uzman ve öğretim görevlileri ile üniversite-

lerin gelişmesi, huzurlu ortamın sağlanması açısından cid-
di emek sarf ettiği halde bu ödenekten hiç yararlanamayan 
idari personel açısından söz konusu olan, insan haklarına ve 
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil eden haksız uy-
gulamanın giderilmesi için yaptığımız bu başvuru dikkate 
alınmamış olup, haksızlığın giderilmesi için, üyelerimizden 
gelen dilekçeleri de ekleyerek Danıştay’a dava açtık. 

İlgili dava dilekçesi için www.turkegitimsen.org.tr ad-
resine başvurabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELERDE GELİŞTİRME ÖDENEĞİ 
İLE İLGİLİ DAVA AÇTIK
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Ankara 1 Nolu Şube Başkanlığı, 
Gazi Üniversitesi’ne 04.05.2009 ta-
rih ve 11811 sayılı dilekçe ile müracaat 
ederek, devam etmekte olan banka söz-
leşmesinin içeriği ve bitiş tarihi konu-
larında bilgi istedi. Üniversiteden gelen 
cevapta ise böyle bir anlaşmanın olma-
dığı ve bitiş süresi konusunda bilgileri-
nin bulunmadığı belirtildi.

Bunun üzerine Şube Başkanlığı, ce-
vaben gelen yazı ile birlikte “Başbakan-
lık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuru-
lu” na 22.05.2009 tarihinde müracaat 
etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Şube Başkanı Ali Yazıcı, yasa çerçeve-

sinde ve kurulun görüşleri doğrultusun-
da Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nden 
27.07.2009 tarihinde daha önce sen-
dikamıza verilmeyen sözleşme metni 
gönderildiğini belirterek, “Sözleşme-
nin 18. Maddesinde belirtildiği üzere 
Ocak 2005’de 5 yıl süre ile (Tıp Fakül-
tesi hariç) sözleşme yapıldığı anlaşıl-
mıştır. Şube yönetim kurulumuzun ilgi-
li sekretaryası ve Hukuk Büromuz ko-
nunun takipçisidir. Ocak 2010’da yapı-
lacak banka promosyon anlaşmasının 
çalışanların lehine olması için her tür-
lü kanuni haklarımızı kullanacağımızın 
bilinmesini istiyoruz” dedi. 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
MEVCUT BANKA ANLAŞMASI 

OCAK 2010’DA SONA ERMEKTEDİR!

 18.06.2009  Perşembe  günü  An-
kara  Üniversitesi  Rektörlüğü 100.  Yıl  
toplantı salonunda yapılan promosyon 
ihalesinde  T.C  İş  Bankasının verdi-
ği en yüksek teklif değerlendirilmiş  ve  
komisyonumuzca banka  ile  3 yıllık 
süre  için  anlaşmaya  varılmıştır. Banka 
promosyonlarının  15 Temmuz 2009 ta-
rihi itibariyle hesaplara yatırılması ka-
rarlaştırılmıştır. Banka sözleşmesi  de-
vam  eden birimler, sözleşme süresi bi-
timinde kademeli olarak yapılan söz-

leşmeye aradaki süre göz önünde bu-
lundurularak dahil olacaklardır.

2007/21 sayılı Başbakanlık Genel-
gesinin ilgili maddesi uyarınca Anka-
ra Üniversitesinin Yönetimi ile yapı-
lan görüşmelerde de promosyon tutarı-
nın tamamının kurum çalışanlarına da-
ğıtılması konusunda fi kir birliği oluş-
muştur.

Ankara Üniversitesi banka promos-
yon ihale sürecini, www.ankara.edu.
tr adresinden internet televizyonculu-

ğu ile naklen yayınlayarak bir ilke daha 
imza atmıştır.

Bu ilk, teknoloji kullanmanın öte-
sinde şeffafl ık ve çalışanları ile bilgi 
paylaşımı adına önemli bir adımdır.

Ankara Üniversitesinde göreve gel-
dikleri günden bu yana; bilimsellik, de-
mokrasi, katılımcılık ve kurum men-
subiyeti adına tarafl arını ortaya koyan, 
banka promosyonu sürecinde de çalı-
şanların lehine olacak her türlü yetki-
lerini ve insiyatifl erini kullanan yöne-
ticilerimizden; başta sayın Rektörümüz 
Prof. Dr. Cemal TALUĞ olmak üze-
re, Rektör yardımcılarımıza, Üniversite 
Genel Sekreter vekilimiz sayın Ertuğrul 
MÜLAZIMOĞLU’na, Çevre ve Yapı 
İşleri Koordinatörü sayın Doç. Dr. Kök-
sal DEMİR’e, promosyon çalışmaların-
da desteklerini ve emeklerini esirgeme-
yen Personel Daire Başkanımız sayın 
Sevinç SEZER’e, İdari Mali İşler Daire 
Başkan Vekilimiz Naile KIREKER’e, 
muhasebe yetkilisi Satılmış ELÇUK’a 
ve Ankara Üniversitesi’nde bizleri yet-
kili kılan değerli üyelerimize teşekkür 
eder, yapılan promosyon anlaşmasının 
hayırlı olmasını dileriz.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDEN BİR İLK DAHA
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15-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılan toplu gö-
rüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

14 gün süren görüşmelerde Türkiye Kamu-Sen, mali 
haklar konusunda hükümetin teklifi  olan 2010 yılının ilk ve 
ikinci altı aylık dilimleri için %2,5 + 2,5 zam önerisini kabul 
etmemiş ayrıca kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev 
hakkı verilmesi ile ilgili olarak konunun detaylı bir şekilde 
görüşülmesi için yapılacak çalıştaya havale edilmesine de 
toplu sözleşme ve grev hakkı konusunun sürüncemede bıra-
kılmak istenmesi gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştı.

Bunun yanında geçtiğimiz yıl imzalanan mutabakat met-

ni hükümlerinden bugüne kadar hayata geçirilmeyen konu-
larla, bu yılki toplu görüşmelerde konfederasyonlarca dile 
getirilen hususlardan Kamu İşveren Kurulu’nun yerine ge-
tirmeyi taahhüt ettiği maddeler tutanak altına alındı. Liste-
lerde yer alan konularla ilgili olarak gerekli yasal ve icrai 
düzenlemelerin en kısa zamanda yerine getirileceği belirtil-
di.

2009 yılı toplu görüşmelerinde Mali ve Sosyal Haklarda 
anlaşma sağlanamamasına karşın üzerinde anlaşılarak toplu 
görüşme tutanağına eklenen listelerle, Türkiye Kamu-Sen’in 
tutanakla ilgili şerhi ektedir.

2009 YILI TOPLU GÖRÜŞME TUTANAKLARI
ve TÜRKİYE KAMU-SEN’İN MUHALEFET ŞERHİ
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Türkiye Kamu-Sen, hükümet’in memur maaşları için öngör-
düğü zammı ‘’simitle iftar’’ yaparak protesto etti. Kamu çalı-
şanları Güvenpark’da toplanarak, ‘’Memurun iftar sofrası: 1 si-
mit, 1 ayran, 1 su’’ yazılı pankart açtı. Türk Diyanet-Sen Genel 
Başkanı Hazım Zeki Sergi’nin dua okumasının ardından ezanın 
okunmasıyla, oruç ayran-simit-su ile açıldı.

Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıl-
dız yaptığı açıklamada, ‘’2010 yılı için maaşlara yapılması dü-
şünülen artış, kamu görevlileri ve aileleri için günlük bir simit 
parası bile etmemektedir’’ dedi.

Genel Başkan Bircan Akyıldız konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (md. 23/3), “... çalı-
şan herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir 
yaşam sağlayan ve gerektiğinde her türlü sosyal koruma yolla-
rıyla desteklenen adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” ,

Avrupa Sosyal Şartı (md. 4), “tüm çalışanların, kendileri ve 
ailelerine yeterli bir yaşam düzeyi sağlamak için adil bir ücret 
alma hakkı vardır ve akit tarafl ar, âdil bir ücret hakkına etkin bir 
geçerlilik kazandırmak üzere çalışanların kendilerine ve ailele-
rine saygın bir yaşam düzeyi sağlayacak ücret hakkına sahip ol-
duklarını tanımayı taahhüt ederler.” demektedir.

Ayrıca Anayasamız (md. 49) da “... devlet, çalışanlarının ha-
yat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için... 
gerekli tedbirleri alır.” diyerek, hükümetlere çalışanların hayat 

seviyesini yükseltmesi için sorumluluk yüklemektedir.
Bizler tüm dünyaya medeniyeti ve adaleti öğretmiş ve dün-

yadaki ilk toplu sözleşmeyi yapmış bir millet olarak artık; başka 
ülkelerin kanunlarını, başka ülkelerin uygulamalarını ve uluslar 
arası sözleşmeleri örnek göstermekten utanç duyuyoruz.

Aslında gerek tarihimizden gerekse yüksek kültürümüzden 
aldığımız hasletler; devletimizin, “insanı yaşat ki devlet yaşa-
sın” insan odaklı prensibinden yola çıkarak, tüm vatandaşları-
mıza insanca ve onurlu bir yaşam sürebileceği imkanları sağla-
ması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bütün uluslararası sözleşmeler ve Anayasamız hükümeti, 
çalışanlarına asgari geçim standartlarında bir ücret vermesi yo-
lunda yükümlülük altına sokmaktadır.

Oysa bu gün siyasi irade, vatandaşını devletine rakip ve sır-
tına yük olarak görmektedir.

Bu sebepledir ki; hükümet kamu görevlilerine yapacağı 
maaş artışlarını enfl asyon hedefi nin bile altında belirleyip, yüz-
de 2,5 + 2,5 zamma layık görmekte;

Emeklilere ise yüzde 1,8 artış yaparken, vatandaşın ekono-
mik durumunu göz ardı etmektedir.

Bu artışlara gerekçe olarak ülkemizde yaşanan ekonomik 
kriz gösterilirken, işverenlerin ekonomik krizden etkilenmeme-
si için bütün imkanlar seferber edilmektedir.

İşverenlerin desteklenmesi nedeniyle Merkezi Yönetim Büt-
çesi yıl sonunda 60 milyar TL açık verecektir.

Siyasi irade bütçe açığını kapatmak için memur maaşların-
dan kısmakta, krizin tüm faturasını kamu çalışanlarına kesmek-
tedir.

Memurlarımıza enfl asyon beklentisi nedeniyle yıllık yüzde 
5,2 zammı öngörenler; tüm vergileri, elektrik ve su fi yatlarını 
yüzde 10’un üzerinde artırırken hangi enfl asyonu baz almakta-
dırlar? Merak ediyoruz.

Yapılması düşünülen maaş artışının ortalama maaş alan bir 
kamu görevlisine aylık 33 TL, en düşük dereceli memur maaşı-
na ise 25 TL’lik bir yansıması olacaktır.

Bu maaş artışları ne ekonomik krizin memurlarımız üzerin-
deki olumsuz etkilerini gidermeye ne de uluslar arası sözleşme-
lerle güvence altına alınmış olan insanca yaşama ve Anayasa-
mızın da hükmü olan çalışanların yaşam seviyesini yükseltme-
ye yetmeyeceği açıktır.

SİMİT AYRAN’LA ORUÇ AÇTIK
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Bu uygulamalar, uluslar arası sözleş-
melerle, hukuk ve demokrasi ile; ve eko-
nomik gereklerle bağdaşmayan ciddiyet-
siz ve acımasız bir tutumdur.

Kamu çalışanlarını yakından ilgilen-
diren kararların kapalı kapılar arkasına 
çekilerek, onların temsilcilerinin öneri-
lerine kulak tıkanılarak, tek tarafl ı olarak 
alınması, Uzlaştırma Kurulu’nun verdiği 
hiçbir karara uyulmaması 4688 sayılı Ka-
nunla, hukuk devleti ilkesi ile nasıl bağ-
daşmaktadır? Bu soruya siyasi iradenin 
cevap vermesini bekliyoruz.

Bu mübarek günlerde aldığı tek taraf-
lı kararlarla memurlarımızı açlığa ve yok-
sulluğa mahkum eden siyasi iradeye de 
hakkımızı helal etmiyoruz.

Ekonomik krizin yükünü çeken me-
murlarımız, ailelerine insanca bir yaşam 
sağlayabilmek şöyle dursun, artık yaşam 
mücadelesi vermektedirler.

Devleti temsil eden kamu görevlileri-
nin yaşam koşulları her geçen gün kötü-
leşmektedir.

2010 yılı için maaşlara yapılması dü-
şünülen artış, kamu görevlileri ve ailele-
ri için günlük bir simit parası bile etme-
mektedir.

Buradan hükümete soruyoruz: Bizler, 
günlük bir simit parasıyla mı insanca bir 
ücrete kavuşacağız?

Herkesin en büyük arzusu iftar sof-
ralarında, ailesi ve çocuklarıyla birlikte 
mutlu ve rahat bir şekilde başı öne eğil-
meden, hiçbir eksiği olmadan orucunu 
açabilmesidir.

Ne yazık ki, kamu görevlileri iftar 
sofralarında başı önde, ailesi ve çocuk-
ları karşısında mahçup bir şekilde orucu-
nu açmakta, yaklaşan bayram ihtiyaçları-

nı tedarik etmenin yollarını aramaktadır.
Yapılması düşünülen maaş artışlarıyla 

birlikte iftar sofraları memurlarımız için 
bir sıkıntıya dönüşmüştür.

Bizler burada simitle orucumuzu aça-
rak, kamu görevlilerinin içinde bulun-
duğu zor koşulları kamuoyuna anlatmak 
amacındayız.

Evine ekmek götürebilmek, çocuğuna 
bir bayram hediyesi alabilmek için zorun-
lu ihtiyaçlarından fedakarlık yapan, ge-
rektiğinde işine yürüyerek giden, gerekti-
ğinde bütün bir günü bir kuru simitle ge-
çiren kamu çalışanlarının feryadını dindi-
recek bir maaş artışı ne yazık ki gerçek-
leşmemiştir.

Kamu görevlileri işlerinde, iftar sofra-
larında, çocukları ise okullarda bir simit-
le günü geçirmeye mahkum edilmişlerdir.

Yetkililerin memuru anlayabilmesi 
için dört başı mamur sofralardan kalka-
rak, bizlerle birlikte bir kuru simitle günü 
geçirmesini beklemekteyiz.

Konfederasyonumuzun bütün taleple-
rini görmezden gelerek, tek tarafl ı bir şe-
kilde aldığı kararla kamu görevlilerini bir 
simide mahkum eden siyasi irade, yaşadı-
ğımız güçlükleri ancak bizim kuru simit 
soframıza geldiklerinde anlayabilir.

Kamu görevlileri bir bayrama daha 
buruk girmektedirler.

Temennimiz, yetkililerin bizleri anla-
maları ve ekonomik krizin faturasını me-
murlarımıza kesmekten vazgeçip, me-
murlarımızın ve ailelerinin simit mahku-
miyetine son vermeleridir.”

Konuşmanın ardından Türk Emekli-
Sen Basın Sekreteri İlhan Eray konuya 
ilişkin aşağıdaki şiiri okudu.

HAKKIMIZI ALACAĞIZ BİZ
Simit ayran ile açtık biz orucu,
Bundan böyle bizde araman suçu
Ayşe aç, Ali’nin yırtık pabucu,
Haksızlığa karşı duracağız biz.
* * * * *
Ne var, ne yok üç kuruşa sattınız,
Yandaşları tek tek zengin yaptınız,
Memura gelince hesap tuttunuz,
Yanlış her hesabı bozacağız biz.
* * * * *
Söz vermiştin bize toplu sözleşme
İkibuçuk verip yaramı deşme,
Paçayı sıvamadan dereyi geçme,
Hakkımızı bir bir alacağız biz.
* * * * *
Canımı dişime takdım her gece,
Yaşadığım hayat oldu işkence,
Cep delindi, ne mutluluk ne neşe,
Ne zaman aşk ile güleceğiz biz.
* * * * *
İndim meydanlara anla milletim,
Emekli aç, unutuldu dul yetim,
Bende bir beşerim,kemik ve etim,
Bir olup kararlı olacağız.
* * * * *
Bırak sayın bakan kuru inadı,
Sofra boş, kalmadı ağzımın tadı,
Yeter artık tahammülüm kalmadı,
Artık meydanlarda olacağız biz.
* * * * *
Sayın Başbakanım, geliyor bayram,
Boğazıma durdu simitle, ayran.
Hak, hukuk içinde sürecek kavgam,
Her yanlıştan hesap soracağız biz.
* * * * *
Candan bıktırdınız Ozan Eray’ı
Hiç olmadı borçsuz geçen bir ayı,
Paylaşıldı aldım, külfetten payı.
Her şeye rağmen dik duracağız biz.
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YÖK ve bağlı kuruluşlarında  
idari  personel   statüsünde çalış-
mak  başlı başına sorun. Bu  sorun-
ları  istediğinize  sorun ,danışın, ka-
nun, yönetmelik  araştırın cevaplar 
yine sorun…  İdari  personelin mad-
di, idari ve kanuni sorunlarının  kay-

nağı ;  kanunların, yönetmeliklerin uygulamalarındaki  belir-
sizliklerini,  duruma ve adamına göre uygulama anlayışıdır.         

Yani, adamına göre muameledir.
YÖK  Kanunu’nun 51. Maddesi kurumlarda yönetim ya-

pılanmasını, 52. Maddesi  atanma esaslarını, 53. Madde  ise 
disiplin ve cezai işlemleri  kapsar. İlgili konulardaki uygu-
lamaların nasıl yapılacağı bu kanun maddeleriyle belirlen-
miştir. Daha sonra 12.11.2005 tarih ve 25991 sayılı Resmi 
Gazete’de Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğ-
retim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Un-
van Değişikliği Yönetmeliği  yayımlanarak  uygulamaya 
girmiştir. Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51 ve 52  inci maddeleri, 
07.10.1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuru-
luşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Aslına bakarsanız tarihlere bakıldığında da yöneticile-
rimizin devlet memuruna bakış açısı belli. 1965’den günü-
müze kurumlar, unvanlar, görevler, uygulamalar fersah, fer-
sah  değişse de kanun maddeleri yönetim gücünü elinde bu-
lunduranların istekleri doğrultusunda  tek tarafl ı tadilatlarla 
ve yamalarla değiştirilerek içinden çıkılmaz bir hal almıştır. 
Karışıklıkları fırsat bilen kimi yöneticiler de boşlukları ken-
dilerince yorumlayarak doldurmaktalar. Böyle olunca ne ka-
nunun hükmü var, ne de yönetmeliklerin . 

Bu konuyu somutlaştırmak için örnekleyelim: Kurumu-
nuzun ilan ettiği şube müdürlüğü kadrosuna müracaat ede-
bilmek için yönetmelik gereği  bir çok vasfı kendinizde top-
lamanız gerekmekte.   

Göreve atanacaklarda aranan özel şartlar Madde-8  
1)En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak    
2)Sınav tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları 

ile Yükseköğretim Kurumlarında şef, koruma güvenlik şefi , 
uzman, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze 
araştırmacısı, avukat, çözümleyici, başhemşire, müdür yar-
dımcısı kadrolarının birinde veya en az lisans düzeyinde öğ-
renim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde çalışıyor 
olmak.  

Şartlarınız tuttu müracaatınızı yaptınız. İlan edilen boş 
kadronun üç katı kadar sayı sınava çağrılır. Buna göre  mü-
racaat edenler Ek-1 formuna göre puanlamaya tabi tutula-
caklar, (bitirdiği okul, hizmet süresi, sicil notu ortalama-
sı, verilmiş belge ve takdirler, hizmet içi eğitim belgeleri, 

yabancı dil sınav sonucu) puanlama sonucunda sınava gir-
meye hak kazanacaksınız, sınavda başarılı olacaksınız, ata-
manız  yapılacak. 

Şartları sağlayabilmek için  yıllarca mücadele etmenizin 
yanı sıra şansınızın da  yaver gitmesi gerekir.

Yollardan biri bu, bir diğeriyse;  
En az  fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin 
(B) bendinde belirtilen şartları taşımak kaydı ile yüksekokul 
veya fakülte sekreterliğine   Rektörlük makamınca  atanıp, 
bir ay görev yaptıktan sonra şube müdürlüğüne verilebilir-
siniz. Yöneticilerimizin böyle yetkileri de var. Kişiye ve du-
ruma göre istedikleri zaman kullanabilirler. Oldukça kestir-
me ve basit bir yol. Örnekleri çoğaltabiliriz. Kafamızı karış-
tırmak ve çalışma motivasyonunu bozmaktan başka işe ya-
ramaz.

İdari personelin görevde yükselmesinde ve unvan deği-
şikliklerinde asıl dikkat çekmek istediğim nokta müdürlük 
ve altındaki kadrolarda görev alabilmeniz için ağzınızla kuş 
tutmanız gerekirken, görevde yükselme sınavına tabi olma-
dan yapılan atamalarda kıstaslar ve  liyakatin ötesinde, doğ-
ru zamanda doğru kişilerin yanında olmanız yeterli.

Kurumlarımızın yapısal şemalarındaki, Kanun ve yönet-
meliklerinde idari kadro olarak belirtilen sınırlı sayılardaki 
yönetim kadrolarına, vekaleten akademik kadrolarda görev 
yapanların atanması başlı başına ayrı bir sorun. Yandaşları 
ödüllendirmek uğruna idari kadroların kullanılması ve ida-
ri personelin haklarının gasp edilmesi hangi yönetim anlayı-
şına sığar ?

Yine, kurumlarımızda; yöneticilerimizin idari personelin 
çalışma hayatına tek tarafl ı bakış açıları nedeniyle, persone-
lin kendini geliştirmesinin ve bu uğurda çalışmasının önemi 
kalmamıştır.Düşünün, okul bitirip diploma almışsınız, dip-
lomanızda yazan unvanı kullanmak ve çalışacağınız kadro-
yu alabilmek için tekrar sınava girmeniz gerekiyor.Tabi yö-
neticilerimiz uygun görür de kadro açarsa!.. Peki bu diplo-
mayı YÖK ve bağlı kuruluşu olan üniversiteler vermiyor mu 
?  YÖK ve üniversiteler çıkardıkları yönetmeliklerle verdik-
leri diplomaları dolayısıyla unvanları tanımıyor! Aynı ku-
rumlar kendi içlerinde ve işleyişlerinde bu kadar çelişkiye 
düşer mi? Personelin kendini geliştirmesinin, yenilemesinin  
anlamı ne ?  Maddi- manevi zorluklar içerisinde var olma 
mücadelesi veren, çalışma hayatında yıllarca  mağdur edilen 
personelin emeklilik sürecinde de mağdur edilmesinin han-
gi açıklamaları olabilir?

Yönetim gücünü elinde bulunduranlar; tayin, atama, sür-
gün ve cezai konularda idari personeli dahil ettikleri, duru-
ma göre de aleyhine yorumladıkları YÖK mevzuatında, ça-
lışanların  lehine olacak yorumları  getirmekte  niçin zorla-
nırlar ? 

Güce teslim olanlar hep karlı çıkarılır, ödüllendirilirse, 
kişilerin menfaate yönelmesi ve duyarsızlaşması  normal 

HER İŞİN 
BİR KOLAYI VAR

Ali YAZICI
Ankara 1 No’lu Şube 

Başkanı
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bir hal alır, emek anlamını yitirir. Kişilere dağıtılan payeler 
ödülden çok köleleştirilen topluma verilen uyuşturucuya dö-
ner. Yanlışlara, küçük ve anlık menfaatler uğruna taraf olan-
lar bilmeliler ki; geleceklerini karartıyorlar. Her alana sira-
yet etmiş bu hastalık en azından geleceğin temellerinin atıl-
dığı eğitim yuvalarından uzaklaştırılmalı. Yönetim kademe-
sinde bulunanlar kurulmuş düzenlerinin bozulmaması adı-
na, yanlışta olsa güce boyun eğenleri ve gücün yanında yer 
alanları saltanatlarının geleceği için ödüllendirebilirler. Ken-
dilerince haklı da olabilirler, ancak bu kişilere taraf olanlar, 
destek çıkanlar bilsinler topluma karşı veballeri daha büyük.

Toplumumuzda; kolaycılığa kaçanların ve hedefe kestir-
meden gidenlerin vitrine çıkmaları, çevrelerinde takdir gör-
meleri, değer yargılarımızın nerelere geldiğini çok güzel an-
latıyor. “Akıntıya kürek çekmektense, gel sistemin parça-
sı ol. Ne de olsa bal tutan parmağını yalar”  Yıllarca öğüt-
lenen bu sözler malasef günümüze hakim oldu. İçinde bu-
lunduğumuz ortamları eleştirirken; menfaatler uğruna doğ-
ruları bir kenara bırakarak, pazarlıklarla, makam-mevki sev-
dasıyla, taraftar ruhu içerisinde yanlışları baş tacı yapanların 
da yine bizler olduğunu unutmayalım. 

Her konuda şahsi tercihlerden kurtulup, somut kriter-
lerle belirlenmiş, liyakat ve kariyerin öne çıktığı, taraftar-
lıktan arınmış, alın terine saygısı olan kurumsal yapıların 
oluşması hepimizin kurtuluşu  olacaktır.

Kuruluşumuzdan bu yana sendikal mücadelemizi sade-
ce maddi mücadeleye odaklamadık. Eğitimci olduğumuzu 
hiç unutmadık. Ülkemizin, milletimizin içinde bulunduğu 
şartlara göre ilkelerimiz, değer yargılarımız ve inançlarımız 
doğrultusunda yapmamız gereken ne varsa mutlaka yapma 
gayretinde olduk. Özlük haklarımız konusunda da  yeni ka-
nuni düzenlemelerle, mahkeme ve Danıştay kararlarıyla çö-
züm için mücadele veriyoruz.  Sorunlar yumağından çöze-
bildiklerimiz oldu, çözemediklerimiz oldu fakat hiç kimse-
nin kuşkusu olmasın; mücadelemiz  her zaman bilgi, emek , 
sorumluluk ve inanç ekseninde başarana kadar devam ede-
cek .          

Ya bir arada olup, tavrımızı ve tarafımızı  ortaya  koya-
rak; hakkı, hakikati, adaleti, hakim kılacağız, yandaşçılığa, 
torpile son vereceğiz  ya da doğru zamanda doğru kişilerin 
yanında olup kolaycılığı seçeceğiz. Ya sorunların çözümüne 
alın teri dökeceğiz ya da geçici menfaatler uğruna önümüze 
çekilen setlere bir taşta biz koyacağız.

Biz; bizleri bu çatı altında toplayan ilke ve hedefl erimiz 
doğrultusunda, ülkemizin aydınlık geleceği , çalışanlarımı-
zın refahı için  aynı duygu ve düşüncedeki arkadaşlarımızla 
mücadeleye var gücümüzle devam edeceğiz.

İnanıyoruz ki; yapılacak çok iş, aşılacak daha çok en-
gel var… 

                                                            Selam ve saygılarımla.

Genel Başkan İsmail Koncuk üniver-
site yönetimlerine seslenerek, ülkemizin 
içerisinde bulunduğu yoğun gündeme ka-
yıtsız kalmamaları gerektiğini ifade etti. 
Açılım tartışmalarıyla başlatılan sürecin 
gerekli tedbirler alınmazsa telafi si zor ne-
ticelere varacağına dikkat çeken Koncuk, 
üniversite senatolarına şu çağrıda bulun-
du: “Hükümetin, içeriğini bir türlü açık-
lamadığı fakat ısrarla kamuoyu günde-
minden düşürmediği; adına önce ‘Kürt 
Açılımı’ sonra ‘Demokratik Açılım’ de-
diği süreçte herkesim bir şeyler söylüyor. 
Başta AKP yanlısı tavır sergileyenler ol-
mak üzere açılımın lehinde olan tarafl ar; 
Kürtçe eğitim, alfabenin değiştirilmesi, 
öğrenci andının kaldırılması, kamu hiz-
metlerinin ana dillerde de yürütülmesi, 
PKK mensuplarına af getirilmesi ve hat-
ta otonom idareye geçilmesi gibi uç ta-
lepleri dahi tartışacak zeminleri oluştur-
maktalar.

Türk kamuoyu; yaşanan süreçle ala-
kalı olarak sağlıklı bilgi sahibi olama-
makta, ülkeyi yöneten idarecilerin sisli 
ve anlamsız açıklamaları karşısında dev-

lete karşı bir güven sorunu yaşamaktadır.
Gelinen noktada, topluma yön verme-

si gereken kanaat önderlerinin sorumlu-
luk göstermesi gerekmektedir. Bu bağ-
lamda önem arz eden kuruluşların başın-
da da üniversitelerimiz gelmektedir. Her 
konuda topluma yol gösteren ışık olma-
sı gereken üniversitelerimizin, ne oldu-
ğu ve nereye gittiği belli olmayan bu sü-
reç hakkında sorumluluk almaları gerek-
mektedir.

Üniversitelerimiz, ortaya koyacakla-
rı bilimsel, tarihsel ve gerçekci dayanak-
larla toplumu ve AKP Hükümetini ay-
dınlatmalı; milli birlik ve beraberliğimi-
zi olumsuz etkileyecek bu gidişata müda-
hale etmelidirler.

Üniversitelerimizin yönetimlerine 
sesleniyorum; sanal korkularınızdan sıy-
rılarak, toplumu doğru bilgilendirme ve 
yönlendirme görevinizi yerine getiriniz. 
Bilgisiz ve ilgisiz her kesimin hem de ba-
zen aymazca bir şeyler söylediği bu sü-
reçte siz de taraf olarak milli tavrınızı or-
taya koyunuz. Unutmayınız ki, milli bir-

liğimizi ve devletimizin üniter yapısını 
zedeleyecek bu gidişatın sorumlularının 
içerisinde kanaat önderi olması gereken 
üniversitelerimiz de vardır. Bu vebalden 
kimse kaçamayacaktır.”

Tek bayrak; 
Ay yıldızlı al bayrak. 

Tek devlet; 
Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti. 

Tek millet; 
Türk Milleti.

Genel Başkan İsmail KONCUK; 

“ ÜNİVERSİTELERİMİZ TARAF OLMALI, 
TAVIR KOYMALIDIR”
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ERMENİSTAN SINIR KAPISI AÇILAMAZ!

Türk Eğitim-Sen Genel Başka-
nı ve Uluslararası Avrasya Eğitim 
Sendikaları Birliği Başkanı İsmail 
KONCUK’un Ermenistan’la imzala-
nan protokol hususunda yaptığı ba-
sın açıklamasıdır.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenis-
tan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik 
ilişki Kurulmasına Dair Protokol”ün 
imzalandığının kamuoyuna açıklanma-
sıyla Türkiye-Ermenistan ilişkileri ye-
niden gündemin ilk sıralarına yerleşti. 

Hatırlanacağı üzere; ABD Başkanı 
Obama’nın TBMM’de yaptığı konuş-
ma sonrasında ve Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül’ün 6 Eylül 2008 tarihinde 
milli maç nedeniyle Ermenistan’a yap-
tığı ziyaretle birlikte hızlanan tartışma 
sürecinde, özellikle ülkemizdeki bazı 
siyasetçi ve sözde aydınların sıra dışı 
söylemleri kamuoyumuzda büyük infi -
al oluşturmuştu. 

Bu gelişmeler üzerine Hükümet ve 
Başbakan Tayyip Erdoğan sürece mü-
dahale etmek zorunda kalmışlardı. Hat-
ta Başbakan Erdoğan, ani bir kararla, 
12 Mayıs’ta Bakü’ye bir ziyaret ger-
çekleştirerek hem Türkiye kamuoyu-
nu hem de Bakü cephesini rahatlatma-
ya çalışmıştı. 

Başbakan, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ile Zağulba 

Sarayı’nda yaptıkları görüşmenin ar-
dından düzenlenen basın toplantısın-
da aynen şunları söyledi: “…Burada 
sebep-netice ilişkisi söz konusudur. Yu-
karı Karabağ’ın işgali bir sebeptir, ka-
pıların kapanması bir neticedir. Orası 
işgal edildiği için Türkiye kapıları ka-
patmıştır. İşgal ortadan kalkmadıktan 
sonra kapıların açılması da mümkün 
değildir…”

Fakat ne gariptir ki; dün itibariy-
le açıklanan protokolün içeriği, sayın 
Başbakanın taahhütlerinin bir geçerlili-
ğinin kalmadığını göstermektedir. Çün-
kü, protokolde Karabağ işgaline dair 
tek bir kelime dahi yokken; “Türkiye 
Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuri-
yeti … 1-Bu protokolün yürürlüğe gir-
mesinden itibaren 2 ay içerisinde ortak 
sınırın açılması hususunda anlaşmışlar-
dır.” Hükmüyle ülkemizin kendini bağ-
lıyor olması anlaşılmazdır.

Ne değişmiştir? Sayın Başbakanın 
söylediği gibi, sınırın kapatılmasının 
gerekçesi olan Karabağ işgali sona er-
miş midir de kapıyı açıyoruz. Halkımız, 
kendisini temsil eden Başbakanına gü-
venmek durumundadır, güvenmek iste-
mektedir. Fakat gelinen nokta, bu an-
lamda ciddi bir güvenilirlik sorununu 
doğurmuştur.

Bu aşamada, başta Başbakan olmak 
üzere Hükümet üyelerinin, milletin kar-

şısına çıkarak net bir şekilde “Biz dün 
ne söylemişsek arkasındayız. Karabağ 
işgali bitmeden sınır kapısı açılamaz. 
Devlet yönetmek ciddiyet ister. Hele ki, 
uluslar arası ilişkilerde dün dündür bu-
gün bugündür gibi gayri ahlaki yöntem-
ler utanç vericidir. Ne Hükümet olarak 
biz, ne de ülkemiz bu utancı taşıyamaz” 
şeklinde açık bir duruş sergilemeleri 
gerekmektedir.

Öte yandan; “Dış politika bir alış ve-
riştir, pazarlıktır. Siz bir adım gidecek-
siniz, karşı taraf bir taviz verecek. Ba-
kınız, Ermenistan da iddiasından vaz-
geçmiş ve protokoldeki ‘İki ülke ara-
sındaki mevcut sınırın uluslar arası hu-
kukun ilgili antlaşmalarında tarif edil-
diği şekliyle karşılıklı olarak tanındığı-
nı teyit ederek…’ hükmüne imza atarak 
sınırlarımızı tanımıştır.” Tezlerini öne 
sürenlere de şunu söylemek isteriz ki;

72 milyon nüfusu, dünyanın beşinci 
büyük gücü olan ordusu, BM ve NATO 
Güvenlik Konseyi üyesi, ekonomisiy-
le bölgenin en güçlü devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını tanı-
yor olmak, Ermenistan için bir taviz 
midir? Dolayısıyla bu protokol hük-
müyle, Ermenistan bize karşı kullan-
dığı bir dış politika kozunu kaybetmiş 
olmuyor. Fakat biz sınırı açtığımızda; 
hem Diaspora’nın mevzi kazanması-
na, hem Karabağ’ın ebediyyen Erme-
nilerde kalmasına ve hem de elimizde-
ki tek dış politika kozumuzun yok ol-
masına neden olacağız. Ayrıca, kardeş 
Azerbaycan’ı da kaybetmiş olacağız. 
Duygusal kırılmalar bir tarafa; Türkiye, 
Kafkaslar politikasındaki en büyük ve 
sadık destekçisi bir ülkeyi kaybetmekle 
kuzey bölgemizdeki etkinliğini de yiti-
recek; bunun da önemli siyasi ve eko-
nomik sonuçları olacaktır.  

İşte bu gerçekler doğrultusunda Sa-
yın Başbakana çağrıda bulunuyoruz;

Lütfen, hem milletimize hem de 
Azerbaycan halkına verdiğiniz sözü 
unutmayınız!
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NEDEN SENDİKAYA 
ÜYE OLMALIYIZ ?

Turgay ÇAKIR
Trabzon 2 No’lu Şube Başkanı

Öncelikle sendikaya nasıl üye oldunuz?Kendiniz mi? Bir 
arkadaşın telkini ile mi? Yoksa sendika yöneticilerinin ikna-
sı ile mi? 

KENDİNİZ ÜYE OLDUYSANIZ TEBRİKLER,yüzde 
birin içindesiniz(%1),bir arkadaşınızın telkini ya da hatırı 
için üye olduysanız yüzde ellinin içindesiniz(%50),sendika 
yöneticilerinin iknası ile üye olduysanız yüzde kırk beşin 
içindesiniz(%45).

Üye olduktan sonra sendikacılığa ne katkı sağladınız?Bir 
eyleme katıldınız mı? Bir basın açıklamasına katkı sağladı-
nız mı?Herhangi bir konuda sendikacılık adına yöneticilere 
bir öneriniz oldu mu? Cevabınız evet ise sizi kutlarım yüzde 
onun(%10) içindesiniz.

Şimdi oturup düşünelim,tüm memurların içinde herhan-
gi bir sendikaya üye olmayanların sayısı yaklaşık yüzde elli 
(%50) evet yanlış okumadınız,gelişmiş ülkelere baktığı-
mızda bir kişinin beş sivil toplum örgütüne üye olduğunu 
görürsünüz,üyelik en az 10 Euro’dur,bir kişi ayda 50 Euro 
aidat ödüyor. Bizde ise Toplu Görüşme Pirimi sayesinde ça-
lışanların hiçbir ekonomik kaybı olmamasına rağmen, hala 
herhangi bir sendikaya üye olmak için tereddüt etmekteyiz.

Devam edelim, üye olanlar eyleme gider,başına bir hadi-
se gelir,başlarız onunla dalga geçmeye gittin de ne oldu? Eli-
ne ne geçti,gitmeseydin başına bunlar gelmezdi.v.b.

Başımızdaki amirlerden de korkarız,üye olsak acaba bana 
ne der,ya da genellikle amirlerimizin üye olduğu ya da işa-
ret ettiği yerlere üye oluruz,en acı vereni ise hükümet yanlısı 
sendikalara üye olmanın daha iyi olacağını düşünmemizdir.

Peki biz ne zaman kendimiz karar vereceğiz,sürekli biri-
lerinin güdümünde mi hareket edeceğiz,bizim aklımız fi kri-
miz nerede? Onu ne zaman kullanacağız?

Ozaman ne mi yapmalıyız?Bizim hayat felsefemize, gö-
rüşümüze, düşüncemize, istek ve arzularımıza en yakın olan 
sendika hangisi ise gidip ona üye olmak, düzgün yaptıkları-
na uymak yapamadıklarını öncelikle ikaz etmek uyarmak ve 
doğrusunu yapmalarını sağlamak.

Her şeyden şikayet edip hiçbir şey yapmamak,cahil in-
sanların işidir,gelişmiş ülkeler katılımcı toplum anlayışı ile 
demokrasiyi oluşturup yerleştirdiler, her yönü ile bizden öne 
geçtiler,bizler de bir çok toplumdan ilerdeyiz, ilerlemeye de 
devam ediyoruz ama bunu hızlandırmalıyız.

Her zaman maddiyatsızlıktan şikayet ederiz, öbür taraf-
tan maddiyatı bizlerden daha düşük olanları bir türlü görmek 
istemeyiz.Afrika ülkesi Tunus bizden daha gelişmiş bir ülke 
mi? Hayır, ama sistemleri bizden daha iyi işliyor,çünkü Fran-
sızlar gelmiş orada elli yıl kalmış, sistemlerini yerleştirmiş, 
gitmiş onlar da o sistemde devam ediyor. Aynı Tunus’ta Os-
manlı 300 yıl kalmış ama şu an Osmanlıdan eser yok,neden 
diye düşünmek lazım,nedeni Osmanlı oraya vali atamış, hal-
ka karışmamış, Fransız halkın her şeyine karışmış.(!)

O zaman şikayet etmeyi bırakıp sistemli olmaya bir siste-
min içinde bulunmaya ve de yapıcı olmaya gayret gösterme-
liyiz ya da gayret gösterenlere yardımcı olmalıyız.

O zaman biraz daha düşünelim,bir sendika üyesine nasıl 
zarar verebilir? Ben düşündüm bulamadım,bir şeyde zarar 
yoksa devamında fayda vardır. Peki, faydası nedir? En ba-
siti başın dara düştüğünde sana ilk önce sahip çıkacak birim 
sendikadır.Örneğin, kan mı lazım oldu? Bulur. İl dışına mı 
gittin? Yer bulur. Çocuğun okul mu kazandı? Yurt bulmana 
yardımcı olur. Avukat mı lazım? Bulur. Akıl lazım mı? Verir 
yoksa onu da bulur.

Gelelim asıl mevzuya,sendika bugüne kadar ne yaptı? Ne 
kazanım elde etti? Bu konuda lütfen kamusen.org.tr’ye ve 
turkegitimsen.org.tr’ye bakın. Bunlar yeterli mi? Hayır asla 
değil.Ne yapmalıyız? Bu yazıyı baştan bir daha okuyup ge-
rekeni yapmalıyız.

Özetleyecek olursak; herhangi bir sendikaya üye de-
ğil isek üye olmalıyız,üye isek üye olmayan arkadaşları 
ikna edip üye yapmalıyız, daha sonra da sendikamıza kat-
kı sağlamalıyız,yılmadan,kırmadan. Demokrasi sivil toplum 
örgütleri sayesinde yön bulacaktır unutmayalım.

Bugün olmazsa yarın mutlaka...
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ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ 
TOPLU GÖRÜŞME MASASINDA GÜNDEME GETİRİLDİ

İşte üniversite çalışanları adına, toplantıda Kamu İşve-
ren Kurulu üyelerine sunulan taleplerimiz:

1- Asker öğretmen uygulaması gibi asker akademisyen uy-
gulamasına gidilerek yeni üniversitelerin bu yolla akademisyen 
ihtiyacı giderilebilir.

2- YÖK ve Bağlı Kuruluşlarında çalışan; Daire Başka-
nı, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri ve Enstitü Sek-
reteri kadrosunda bulunanların diğer kurumlarda emsal gö-
rev yapanlarda olduğu gibi MAKAM TAZMİNATI alabil-
meleri için yasal düzenlemelerin yapılmalıdır. Bu anlam-
da 2914 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi ile kadro ve gö-
rev unvanları itibariyle makam tazminatından tüm ça-
lışanlara ödenmesi şeklinde yeniden düzenlenmelidir.
3- Geliştirme ödeneği, üniversitelerin bulunduğu bölgenin 
sosyo-ekonomik yapısı ön planda tutularak, öğretim elemanı sı-
kıntısı çeken gelişmekte olan üniversitelere daha öncelikli ola-
rak ve daha yüksek oranlarda ödenmesi gerekmektedir. Oysa 
uygulama hiçte böyle değildir. Önceden açılan bir üniversite-
de uygulanan geliştirme ödeneği oranı %150 olarak belirlenir-
ken sonradan açılan bir üniversitede geliştirme ödeneği oranı % 
100’dür. Bu durum Geliştirme ödeneği ödenmesine dair 2914 
sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14 üncü maddesi-
ne göre, 4.4.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına terstir. Buna 
benzer farklılıkları başka illerdeki başka üniversitelerde de gör-
mek mümkündür. Bu adil olmayan uygulama üniversitelerin le-
hine olacak şekilde düzeltilmelidir. 

4-  Üniversitelerde döner sermaye oranlarını fakülte ve Üni-
versite yönetim kurulları tespit eder yönetim kurulu üyeleri öğ-
retim üyesi olduklarından dolayı öğretim üyelerine üst sınır-
dan idari personel içinde düşük tespit ederler. Bu kaybın kar-
şılanması için 2547 sayılı kanunun 58’nci maddesinde… Ve-
rebilir ibaresi yerine verilir şeklinde değişiklik yapılmalıdır.
5- Üniversitelerde döner sermaye alan çalışanların, döner ser-
mayesi olmayan başka bir birime görevlendirildiği tarih ten iti-
baren, denge tazminatı verilmemektedir. Görevlendirildiği ta-
rihten itibaren denge tazminatının verilmesi gerekmektedir.
(Çünkü mevcut ek ödeme kanununda döner sermaye alanlara 
başka bir birime görevlendirildiğinde 1 yıl boyunca ek ödeme 
verilmemektedir.)

Döner sermaye alırken, ek ödemeye geçen personelin ücre-
tinin 1 yıl boyunca her ikisinden de yararlanamaz kanun mad-

desinin iptal edilerek takip eden aydan itibaren yararlanması 
için kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

6- Üniversitelerde; proje paralarının ek ödeme kapsamı dı-
şında tutulması için, yasal düzenleme yapılmalıdır. 

7-Üniversitelere özelleştirmeden gelen kamu görevlilerinin 
geçmişten gelen kazanımlarının işlerlik kazanması için düzen-
lemelerin yapılması.

8- Ek ödeme ve döner sermaye mahsuplaşmasının her ay ya-
pılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

9- Fakülte sekreterlerinin ek göstergesi ile aynı işi yapan 
meslek yüksekokul sekreterleri arasındaki fark giderilmelidir.        

10- Üniversite Meslek Yüksek Okullarında bölüm baş-
kanlarının mecburi ders yükleri idari görevi olmayan öğre-
tim görelisi ile aynıdır.(12 saat)Bu daha önce 6 saat idi. Do-
layısıyla Öğr. Gör. Olan Bölüm başkanları bu görev için 
hiç ücret almamaktadır. Bu mağduriyet giderilmelidir.
11- İdari görevi bulunan öğretim üyeleri dışındaki öğretim ela-
manlarının da idari görev ek tazminatı alması ve ek derslerinin 
buna göre düzenlenerek, Zorunlu ders yükü 12 saatten 10 saa-
te düşürülmelidir.

12- Zorunluluktan dolayı gece derse giren öğretim eleman-
larının, uygulama derslerinden kaynaklanan, gece ücretinden 
kesinti yapılması uygulaması kaldırılmalıdır. 

13- Yaz Okulu uygulaması yapan birimlerde öğrencilerin 
ödemiş oldukları katkı payı bir havuzda toplanmalı, uygulamay-
la doğrudan ilgili olan personele ilave ödeme olarak verilmelidir.
14- Üniversitelerde uygulanan ders saati ücretleri en az iki ka-
tına çıkartılmalıdır.  

15- Öğrenci harçlarından yapılan yasal kesinti oranının dü-
şürülerek ders ve mesai ücretlerine ayrılan oranın arttırılması 
sağlanmalıdır. 

16- Doktorasını bitiren araştırma görevlilerine ücret karşılı-
ğı ders okutma imkânı sağlanmalıdır.

17- 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yüksek Öğretim Kurulu 
Kararları’nın amacı doğrultusunda çıkarılacak yeni bir tebliğ 
ile “maaş karşılığı ders yükünün tamamlanmasından sonra, te-
orik dersler dışındaki faaliyetlerin ücrete tabi 10 saatlik kısmı 
dikkate alınır, fazlası maaş karşılığı sayılır” şeklinde düzenle-
me yapılmalıdır.

18- Günün şartlarına göre gülünç kalan, ikinci öğretim faz-
la mesai ücreti düzenlemesi değiştirilmeli, fazla mesai ücretle-
ri öğretim elemanlarının aldıkları ek ders ücretleriyle ilişkilen-
dirilerek ek ders ücretinin asgari 1/3’ü oranına getirilmelidir.

19- Dört yıl süreli yüksek öğretimi tamamlamış tüm memur-
ların 1.derecede ki göstergelerinin 3600 olarak düzenleyen ka-
nuni düzenleme yapılmalıdır.     

20- Gösterge ve Ek gösterge Tablo puanlarının günümüz 
şartlarına göre akademik ve idari personeli arasında derece ve 
kademelerine göre uygun maaş tahakkuk ettirilmelidir. 

21- 2914 Sayılı Kanunun 12. maddesi gereği akademik per-
sonele ödenmekte olan Üniversite Ödeneğini ile 14. madde-
si gereği kalkınmakta olan Üniversitelerde ödenen kalkınma 
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ödeneğidir. Bu ödeneğin idari ve akademik personelin tümüne 
ödenmesiyle bu mağduriyet giderilebilir. 

Örneğin savcı ve hâkimlere ödenen tazminattan adliye-
de personel de faydalanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilme-
si için İdari kadroda çalışan personele de üniversite ödeneği ve-
rilmelidir. Üniversitelerde çalışan bir mühendis ücreti ile kamu 
kuruluşunda çalışan mühendis arasındaki ücreti farkı fazladır. 
Hukuk fakültesinde görevli bir öğretim üyesi ile kendi yetiştir-
diği hâkim ve savcı ücretleri arasındaki fark yadsınamayacak 
kadar fazladır. Bu farklılıklar idari personel içinde geçerlidir.

22- Araştırma fonlarından öğretim elemanlarının eşit şekil-
de yararlandırılması için projeler, unvan gözetilmeksizin, ob-
jektif olarak değerlendirilmelidir. 

23- Üniversite araştırma fonları, fon kesintisinden muaf tu-
tulmalı ve projelere tasarruf tedbirleri uygulanmamalıdır.

24- Hizmet içi eğitime katılan kursiyerlerle, kurs yöneticisi 
ve diğer görevlilere fazla mesai ücreti ödenmelidir.

25- Üniversite hastanelerinde Yrd. Doç., Doç., Prof.‘e veri-
len performans ücretinin Sağlık Bakanlığında olduğu gibi idari 
personele verilmesi sağlanmalıdır.

26- Yardımcı Doçentlere temsil tazminatı verilmelidir.       
27- Üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının maaş ve 

özlük hakları iyileştirilmeli ve bu iyileştirmede kıdem esası te-
mel alınmalıdır.

28-Doktorasını bitirmiş akademisyenlerin önündeki kadro 
sıkıntısı giderilmelidir. Doktorasını yaptığı ana bilim dalında 
norm kadro çerçevesinde kadro sıkıntısı var ise kişinin yaptığı 
tercihler doğrultusunda yeni açılan üniversitelere YÖK tarafın-
dan ataması yapılmalıdır. 

29-Yurt dışına öğrenim ve araştırma için gönderilen akade-
misyenlerin işlevsel bir kriteri mevcut değildir. Olsa bile, özel-
likle büyük üniversiteler ve etkin hocalar tarafından bu kon-
tenjanlar kullanılmakta, kalanlar da, eğer kalırsa, başka ho-
calar veya üniversitelere kullandırılmaktadır. Bu konular-
da kimlerin, hangi şartlarda ve alanlarda yurt dışına gönde-
rileceği, bu kişilerin nasıl takip edileceği, modern ve işleti-
lebilir şekilde hüküm altına alınmalı, bazı kimselerin imti-
yaz alanları veya suiistimal yolları kapatılmalıdır. Yurt dışı-
na gönderilecek olanların akademik çalışma sonunda ülkemi-
ze dönüşlerinin sağlanması için etik değerler ve idealizm ka-
zandırılarak gönderilip, üstün beyin gücü göçü önlenmelidir. 
30- Bütün öğretim elemanlarına en az üç aylık yurtdışı tecrü-
besi kazandırılmalıdır. Doktora öğrencileri en az bir defa olmak 
üzere yurt dışı konferanslara gönderilmelidir. 

31-Üniversiteler ve buna bağlı olarak Yüksek Öğretim Ku-
rumu bütçeleri oluşturulurken, yöneticilere verilen yurt dışı 
imkânlarına benzer şekilde öğretim üyesi bazında imkânlar da 
oluşturulmalıdır. 

32-Akademik personelin ulusal ve uluslararası toplantılar-
da görev alması halinde görevinin durumuna göre katkıda bu-
lunulmalıdır. Yurt dışı görev taleplerinde kendisine ekonomik 
olarak yük getirmeyecek şekilde maddi destek sağlanmalıdır. 
Uluslararası seviyede kısa dönem öğretim elamanı değişimi 
özendirilmelidir.

33- Üniversitelerde yapılan bilimsel aktivitelere daha çok 
katkıda bulunulmalıdır Yapılan araştırma çalışmaları ve bu ça-
lışmalardan çıkan sonuçların yayınlanması karşılığında akade-
mik personel maddi olarak ödüllendirilmelidir. Bunlara ait ola-

rak da kriterler belirlenmelidir. Bu uygulamalar her üniversite-
ye göre farklılık arz etmemelidir.

34- Rektör seçimlerinde tüm öğretim elamanları ve idari 
personel oy kullanmalıdır.

35-Öğretim elemanları ders veren ve araştırmacı ol-
mak üzere iki ana hizmet sınıfına ayrılmalı, her bir sınıf için 
farklı kriterler tespit edilmelidir. Bunun için enstitüler yeni-
den yapılandırılmalıdır. Araştırmacı akademisyenler ölçütle-
ri belirlenmiş şartlarda araştırmalar yaptıkları ve bu çalışma-
larını sunmaları halinde, görevli bulunduğu birimdeki aza-
mi ders ücreti alan emsali öğretim elemanı kadar ücret alma-
lı, çalışmaları üniversitelerin araştırma fonu tarafından des-
teklenmelidir. Araştırmacı akademisyenler akademik bi-
rimlerdeki ders tipi etkinliklere katılmamalı, seminer, kon-
ferans, panel gibi toplu eğitim etkinlikleri düzenlemelidir. 
Öğretimci akademisyenlere ise verdikleri ders veya benzer aka-
demik çalışmalar karşılığında ekonomik haklar verilmelidir. 
Bunlar isterlerse ders dışı etkinlik olarak araştırmalar yapabil-
meli, bu çalışmalarını yayınlayabilmelidirler. 

36- 29.08.2005 tarihinde Hükümetle imzalanan mutabakat 
metninin 9. maddesinde alınan aşağıdaki kararların gerçekleş-
mesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır;

a)Araştırma Görevlisi, uzman öğretim görevlisi ve Yardım-
cı Doçentlere kadro güvencesinin sağlanması,

b)Üniversitelerden beklenen bilimsel çalışmaların gereği 
gibi yapılmasını teminen daha fazla Araştırma Görevlisi istih-
damına yönelik olarak merkezi idareden kaynaklanan sınırla-
maların kaldırılması,

c)Öğretim elemanı ücretlerinin iyileştirilmesi,
d)Konfederasyonların temsilcilerinin üniversite, fakülte, 

enstitü ve yüksekokul yönetim organlarında temsil edilmesi,
e)YÖK’ün kaldırılarak yükseköğretim sisteminin yeniden 

düzenlenmesi ve bu çalışmalarda sendikaların görüşünün alın-
ması,

37– 2547 sayılı yasada bulunan 23–31–32–33 sayılı madde-
lerin kaldırılarak aşağıdaki şekilde düzenlenmesi bu maddeler-
le ilgili sorunların çözümünü sağlayacaktır;

Doktorasını bitirmiş olan akademik personele bilim dokto-
ru unvanı verilerek akademik öğretim üyesi unvanı kazandırıl-
malıdır. Böylece akademik personel Prof./ Doç ve Doktor ola-
rak sınıfl andırılır. Yüksek lisans yapmış akademik personel ise 
Bilim Uzmanı olarak tanımlanmalıdır.

38- Alt yapısı uygun olan her üniversitenin Lisansüstü eği-
tim vermesinin önündeki subjektif engeller kaldırılmalıdır 

39- Yurtdışında doktora sadece ülkemizde eğitimi veril-
mesi mümkün olmayan alanlarda ve ülkemizde doktora alt-
yapısı olmayan bilim dallarında yaptırılmalıdır. Özellikle Os-
manlı tarihi, Türk edebiyatı gibi alanlarda yurtdışına lisan-
süstü eğitim için öğrenci gönderilmekten vazgeçilmelidir.
40- Araştırma görevliliği dışındaki, Öğretim elamanlarına da 
başka üniversitelerde lisansüstü eğitim hakkı tanınmalıdır.

41- Araştırma görevlileri, okutman ve uzmanlara proje yö-
neticiliği hakkı verilmelidir. 

42- Araştırma görevlilerinin problemleri;
a) Araştırma görevliliği tanımının yeniden yapılması, asis-

tanlık kavramıyla birbirinden ayrılması ve görev sınırlarının 
yeniden belirlenerek belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.
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b) 50/d statüsünde görev yapan asistanların 33/a geçirilme-
leri için yasal düzenleme yapılmalıdır.             

c) Yüksek lisans ve doktora eğitimi veremeyen üniversite-
ler araştırma görevlisi olarak aldığı elamanların lisansüstü gö-
revlendirilmelerini en kısa sürede yapması ve bu konuda yapı-
lıp yapılmadığı YÖK tarafından denetlenmelidir.    

d)   35 madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin 
kongre ve bilimsel toplantılara katılım ücretlerinin görevlendi-
rildiği üniversite tarafından ödenmesi sağlanmalıdır.

e) Yurtdışında doktora yapanlarda olduğu gibi yurt içinde de 
35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin de dok-
tora çalışmalarını tamamladıktan sonra, kadro şartı aranmaksı-
zın yardımcı doçentlik kadrosuna atanmalıdır.

43- Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim 
Bilimleri kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerinin görev 
süreleri bitiminden sonra en az 1 yıl intibak süresi verilmelidir.
44- Üniversitelerin kalitesi büyük oranda kadrolu öğretim üye-
si sayısına bağlıdır. Bu sayıyı artırmak için öğretim görevlisi is-
tihdamına önem verilmeli; bu amaçla özellikle üniversitelerde 
araştırma görevlisi olarak görev yapan çalışanların öğretim gö-
revliliğine geçişlerinde ve öğretim üyesi olmaları yolundaki en-
gellemeler kaldırılmalıdır. 

45- Akademik personel seçiminde kullanılan ALES aynen 
muhafaza edilmeli. Giriş için lisans düzeyindeki akademik not 
ortalaması ön şart olarak alınmamalı ancak bu ortalamanın bel-
li bir oranda etki etmesi sağlanmalıdır.       

46- Türk Tarihi, Kültürü ve Türk Edebiyatı gibi alanlarda 
ekollerin devamı için mülakat yapılmalıdır. Diğer bilim alanla-
rında mülakat için objektif ölçütler belirlenmelidir. 

47- Tüm idari kadroların atamaları, görevde yükselme sına-
vı ile yapılmalıdır. (Fakülte sekreteri, daire başkanı vb.) 

48- Akademik yükseltilmelerde ön yeterlilik bilimsel çalış-
malardan ve öğretim etkinliklerinden ibaret olmalı, sözlü sınav 
adayın yeterli görülen bilimsel çalışmalarından yapılmalı, bu 
konularda objektif kriterler belirlenmelidir. Doçentlikteki söz-
lü sınav kaldırılmalı ya da sözlü sınav içeriği adayın çalışmala-
rı ile sınırlandırılmalıdır. 

49- Yabancı dil öğrenme tazminatı ödenmesinin önünü aça-
cak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

50- Doçentlik jürileri;
a)Doçentlik mülakat sınavlarında yaşanan problemlerin or-

tadan kaldırılması için sınavlar sesli ve görüntülü kayıt altına 
alınmalıdır. 

b)Doçentlik jürilerinin güncellenerek yeni Profesörler de  bu 
jürilere kazandırılmalıdır.

c) Vefat eden üyelerin jüri üyeliklerinden düşürülerek  veri 
tabanlarını güncellenerek bu veri tabanı kullanılmalıdır.

51- Senato ve üniversite yönetim kurulunda Yardımcı Do-
çent temsilcisi üye olmalıdır.

52- Yardımcı Doçentlik kadrosunun 12 yılla sınırlandırılma-
sına son verilmeli;  Yardımcı Doçentlerin önündeki derece/ka-
deme sınırlaması kaldırılmalıdır. Yardımcı Doçentlik kadrosu 
sözleşmeli olmaktan çıkarılıp sürekli hale getirilmelidir. 

53- Birinci derece  Doçent ve kıdemli Profesörlük kavram-
ları kaldırılarak akademisyenler başarılarından dolayı cezalan-
dırılmamalıdır. Genç ve başarılı Doçent ve Profesörler ödüllen-

dirilmelidir. Bu tür sınıfl andırmalar hem maddi hem de manevi 
sorunlara sebep olmaktadır. 

54- Üniversitelerde rektörlüğe bağlı servis dersi veren bö-
lümlerin, aynı nitelikteki 4 yıllık öğretim yapan bölümlere bağ-
lanması ve burada görev yapan okutmanların fakültelerde gö-
revlendirilmeleri sağlanmalıdır.

55- Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 
tabi personelin istihdam edildiği kadrolara (Genel Sekreterlik, 
Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği v.b) vekâleten dahi olsa 
akademik personelin atanması ve görevlendirilmesi önlenmeli, 
bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

56- YÖK disiplin yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. 
(Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 
yıllık sürelerin 3 ve 6 yıla indirilmesinin sağlanması). 

57- Meslek yüksekokullarında yeterli akademik ve idari per-
sonelin bulundurulması için kadro açılmalıdır. 

58-13/b maddesi çerçevesinde görevlendirilen personelin rı-
zası görevlendirmede bağlayıcı olacak şekilde kanunda düzen-
leme yapılmalı. 

59-Hizmet içi eğitimlerle öğretim elemanlarının kişisel geli-
şimine katkı sağlanmalıdır.

60-Akademisyenlerin kendilerini daha iyi geliştirmeleri ve 
ürettikleri bilgileri paylaşabilmeleri bakımından Üniversite-
çevre çalışma alanları ve sanayi işbirliği geliştirilmeli, bu ko-
nularda kurum yetkililerini bilgilendirmeleri yeterli olmalıdır. 
Üniversitelerin çevreyle işbirliği çerçevesinde yaptığı çalışma-
ların genel mevzuattan ayrı tutularak özel bir düzenleme altına 
alınması (idari ve mali yönden) gereklidir. 

61- Öğretim elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile 
ilgili kavramlar tanımlanmalı ve muğlâk ifadeler ortadan kaldı-
rılarak ilgili yasal düzenlemeler daha açık hale getirilmelidir.

62- Rektör ve Dekan onayıyla idareci yapılan işçi statüsün-
de çalışanların atamalarının önüne geçecek kanuni düzenleme 
yapılmalıdır.

63- Kreş ve gündüz bakım evlerinin kurumlarda yeterli ve 
zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı.

64- Yüksek öğretim kurumlarında çalışanların; kendilerini 
ve görevlerindeki performanslarını geliştirecek hizmet içi eği-
tim hizmetleri üniversiteler tarafından sağlanmalıdır. Sertifi kalı 
hizmet içi eğitim kurslarının açılması talep olması halinde zo-
runlu hale getirilmelidir.

65- Üniversitelerdeki idari personel ödül yönetmeliğine li-
yakat standart ve şeffafl ık getirilmelidir. 

66-Üniversite birimlerinde çalışan özel şirket elemanlarının 
devlet memuru statüsündeymiş gibi birimlerde masa başı gö-
revler verilerek sorumlu işlerde çalıştırılmalarının önlenmesi 
için kadro tahsis edilmesi ve kadrolu personel atanması için ya-
sal düzenleme yapılmalıdır.

67- Üniversiteler arasında bire bir becayiş hakkı tanınma-
lıdır. 

68- Tüm üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği ile eğitim ko-
ordinasyon birimleri oluşturulması için yasal düzenlemeler ya-
pılmalıdır.

69- Tüm yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan persone-
lin çalıştığı birimle ilgili bir üst hizmetler sınıfına dâhil olması 
için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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OSMANİYE KORKUTATA ÜNİVERSİTESİ
BANKA PROMOSYONLARI İHALESİ SONUÇLANDI

AKADEMİSYENLERE GÖRE EN BÜYÜK TEHLİKE 
BÖLÜCÜLÜK 

Adana 3 Nolu Şube 
Başkanı Rıfat Çelik’in 
verdiği bilgiye göre; Kor-
kut Ata Üniversitesi Rek-
törlüğü tarafından ban-
kalarla sözleşme yapmak 
için oluşturulan komis-
yon  Mustafa SADIKOĞ-
LU (Genel Sekreter) Mü-
zeyyen AKÇA (Strateji 
Geliştirme Daire Başka-
nı) Yrd Doç. M.Fedai ÇA-

VUŞ (Türk Eğitim-Sen Temsilcisi) üyeleri üniversitenin 250 
çalışanı için teknik şartname hazırlayarak bankalara duyu-
ru yapılmış; kapalı zarf açık artırmalı ihale usulüyle en yük-
sek teklifi  veren Ziraat Bankası A.Ş Adana Şubesi ile iki yıl-
lık sözleşme karşılığı her personel için  500.00 TL promos-
yon alınarak  protokol imzalanmıştır.

Hassasiyetle komisyonu kuran ve ihalenin şeffaf bir şe-
kilde yapılmasını sağlayan Osmaniye Korkut Ata Üniversi-
tesi Rektörü Prof Dr. Orhan BÜYÜKALACA ve diğer yöne-
ticilerine çalışanlar adına teşekkür ediyoruz. 

Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu 
Şube Başkanlığı’nın bazı üniversitelerde 
yaptığı araştırmaya katılan ve büyük ço-
ğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşa-
yan akademik ve idari personelin yüzde 
62.1’i, Türkiye için en önemli tehlikeyi 
“terör ve bölücülük olayları” olarak gör-
düğünü bildirdi.

Sendikamız, İstanbul, Marmara, İs-
tanbul Teknik, Boğaziçi, Yıldız Teknik, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve Galata-
saray üniversitelerinde çalışan 572’si er-
kek, 526’sı kadın toplam bin 98 akade-
mik ve idari personeli kapsayan “Üniversite Çalışanlarının 
Sosyo-Ekonomik Durumları Üzerine Bir Araştırma” konu-
lu bir çalışma yaptı.

Nisan-Haziran döneminde gerçekleştirilen ve sonuçla-
rı geçtiğimiz ay açıklanan araştırma verilerinden derlenilen 
bilgiye göre, katılımcıların yüzde 61.2’si, kendilerine ait bir 
evleri, yüzde 54.3’ü de bir arabaları olmadığını bildirdi.

Üniversite çalışanlarının yüzde 4.8’i 0-900 TL, yüz-
de 1.3’ü 901-1100 TL, yüzde 5.2’si 1101-1300 TL, yüzde 
21.4’ü 1301-1500 TL, yüzde 35.2’si 1501-1700 TL, yüz-
de 26.5’i 1701-1900 TL, yüzde 2.6’sı 1901-2100 TL, yüzde 
1.9’u 2101-2500 TL, yüzde 1.1’i ise 2501 TL ve üstü aylık 
geliri olduğunu bildirdi.

Araştırma sonucu değerlendirilirken, Türkiye Kamu-

Sen’in 9 Ağustosta yayımlanan 4 kişilik bir 
ailenin açlık sınırı(bin 69 TL) ve yoksulluk 
sı nırı (2 bin 803 TL) rakamları baz alına-
rak yapılan karşılaştırmada, akademik ve 
idari personelin büyük bölümünün gelirinin 
“yoksulluk sınırının” altında kaldığı kayde-
dildi.

Araştırmaya göre, personelin yüzde 
39.3’ü 700 TL, yüzde 39’u 600-650, diğer-
leri ise 350-500 TL arasında kira ödüyor.

“Her yıl düzenli tatil yapabilmekte mi-
siniz? sorusu yöneltilen akademik ve idari 

personelden sadece yüzde 28.8’i “evet” yanıtı verirken, yüz-
de 71.2’si “hayır” cevabı verdi.

“Maaş dışı geliriniz var mı?” sorusuna, personelin yüzde 
43.5’i “evet”, yüzde 56.5’i ise “hayır” karşılığını verdi.

“Daha iyi bir ücret karşılığında başka bir kurum ya da 
özel sektöre geçer misiniz?” sorusunu, üniversite çalışanları-
nın yüzde 51.7’si “evet”, yüzde “48.3’ü de “hayır” diye ya-
nıtladı.

Araştırmada, “Türkiye için en önemli tehlike nedir?” so-
rusu yöneltilen akademik ve idari personelin yüzde 62.1, “te-
rör ve bölücülük olayları” yanıtını verdi. Terör ve bölücülük 
olaylarını, yüzde 16.8 ile “gelir dağılımındaki adaletsizlik”, 
yüzde 10 ile “manevi değerlerin yozlaştırılması”, yüzde 7.1 
ile “işsizlik”, yüzde 3.8 ile insan hakları ihlalleri ve yüzde 
0.2 ile de “rejim ve laiklik karşıtı gelişmeler” izledi.
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Genel Başkan İsmail Koncuk, yaptı-
ğı açıklamayla; Toplu Görüşme ve son-
rasında yaşanacak süreçle ilgili değer-
lendirmelerde bulundu. Yetkili sendika 
olarak Toplu Görüşme öncesinde cid-
di bir hazırlık süreci geçirdiklerini be-
lirten Genel Başkan, “Eğitim çalışanla-
rının bütün talepleri masada dile getiril-
miş ve Hükümet temsilcilerine en açık 
bir şekilde sunulmuştur. Çalışanların 
haklarının korunması ve yeni kazanım-
lar elde etmek için kararlı ve aynı za-
manda diyalogdan yana bir tutum sergi-
leyen sendikamız, tüm iyi niyetine rağ-
men Hükümetten olumlu karşılık bu-
lamamış ve konfederasyonumuzla be-
raber Mutabakatsızlık metnini imzala-
mıştır. Sendikaların mutedil, gerçekçi 
ve karşılanabilir taleplerine en ufak bir 
iyi niyet göstermeyen, tehditkar ve ya-
kışıksız tavır sergileyen Hükümet ka-
nadının bu tutumu, inanıyoruz ki kamu 
çalışanları tarafından takdir edilecek-
tir” dedi.

Genel Başkanın basın açıklaması-
nın tam metni.

15 Ağustos’ta başladığımız  Toplu 
Görüşmeler 28 Ağustos tarihinde im-
zalanan Mutabakatsızlık Tutanağı ile 
sona erdi. Bundan sonraki süreçte 4688 
sayılı Kanun gereği Uzlaştırma Kurulu-
na başvuru sendikamız tarafından yapı-
lacaktır.

Toplu Görüşmeler bu yıl da oturup, 
oturmama tartışmaları arasında başladı, 
görüşmelerin meşru olmadığını iddia 
eden bir sendika da görüşmelerin birin-
ci turuna katıldı. Şaşırtıcı olan şudur ki, 
Toplu Görüşmelerin meşru olmadığı-
nı iddia eden bu sendika Kamu İşveren 
Kurulu Başkanı, Devlet Bakanı Haya-
ti YAZICI’ya sendikal haklar, mali ve 
sosyal haklarla ilgili taleplerini de vere-
rek görüşmelerden ayrıldı. Yani, meşru 
olmadığını kamuoyu ve basın önünde 
ilan ettiği Toplu Görüşmelerde, Kamu 
İşveren Kurulundan istekte bulundular.

4688 Sayılı Kanun gereği toplanan 
Toplu Görüşme masası, elbette meşru 
bir platformdur. Burada dile getirilmesi 
gereken Kanun gereği toplanan bu ma-
sanın meşru olmadığı değil, artık kamu 
çalışanların beklentilerine yetmediği, 
kamu çalışanlarının beklentilerini kar-
şılayamadığı olmalıydı. Gerek Konfe-
derasyonumuz Türkiye Kamu Sen ve 
bağlı sendikalar gerekse Türk Eğitim 
Sen Toplu Görüşme masasında sürekli 
bunları ve sendikal hakları vurgulamış-
tır. Mutabakat Metni imzalanmamasın-
daki en önemli sebep, Hükümetin Top-
lu Sözleşme ve Grev hakkı konusun-
daki isteksiz tavrıdır. Hükümet, Toplu 
Sözleşme ve Grev hakkını memura ver-
memek için, adeta, kırk dereden su ge-
tirmektedir.

Kamu İşveren Kurulu Toplu Sözleş-
me ve Grev talebimize, “bu konuda bir 
çalıştay yapalım” ile bir cevap vermiş-
tir. Yapılması öngörülen bu çalıştay me-
mura Toplu Sözleşme ve Grev hakkını 
getirecek bir çalıştay olacak mıdır? El-
bette, hayır. Bu çalıştay, memura sendi-
kal haklarını vermekten öte, memur ta-
nımının tartışılacağı, memurun iş gü-
vencesinin masaya yatırılacağı ve çıka-
rılması planlanan yeni personel rejimi 
doğrultusunda memurun haklarının tır-
panlanması sonucunu doğuracak bir ça-
lıştay olabilecektir. Siyasetçi ve bürok-
ratın kafasındaki, özlenen memur tipi, 
iş güvencesinden mahrum bırakılmış, 
kaderi idarecilerin iki dudağı arasına 
bırakılmış bir memurdur.

Bu çalıştaydan memur yararına bir 
sonuç elde edebilmek de mümkündür. 
Böyle bir sonucu elde edebilmek bütün 
memur sendikalarının ortak kararı ve 
mücadelesi ile mümkün olabilir. Üç bü-
yük konfederasyonun, her türlü sendi-
kal egoizmden bağımsız ortaya koyaca-
ğı kararlı tavır, bu çalıştayı memur le-
hine çevirebilecektir. Bu süreçte, sendi-
kalar her türlü eylemi ortak olarak ya-
parlar ve üretimden gelen güçlerini be-
raberce kullanabilirler. Dozajı her ge-
çen gün artan ve kesilmeyen ortaklaş-
mış eylem ve etkinlikler memura sen-
dikal haklarını getirebilecek tek yoldur.

Yapılacak çalıştaya bağlı kalmaksı-
zın bu ortaklaşmayı yapmak bir mecbu-
riyettir. Bu çalıştayın yapılıp yapılma-
ması bizi bağlayan bir durum değildir. 
Aksi takdirde, 4688 Sayılı Kamu Gö-
revlileri Sendikaları Kanununda bile 
değişiklik yapmaktan kaçan, memu-
ru tehdit olarak gören anlayıştaki siya-
setçiden, gönüllü olarak, Toplu Sözleş-
me ve Grev hakkı alabilmek bugün için 
zordur. Eylemlerin ortaklaşması yanın-
da, AİHM gibi uluslar arası hukuk da 
kullanılmalı, AB ve İLO gibi platform-
lar değerlendirilmelidir.

Bugüne kadar Toplu Görüşme ma-
sasını memura biraz daha hak nasıl alı-
rız düsturu ile kullandık, bu yıl sekizin-
cisini yaptığımız Toplu Görüşmeler de 

GENEL BAŞKAN İSMAİL KONCUK, 
“HÜKÜMET ÇALIŞANLARI EYLEME ZORLUYOR”
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dahil olmak üzere hem memurlarla il-
gili ciddi gündem oluşturduk, hem de 
sosyal haklar ve çalışma şartları ile il-
gili iyileştirmeler sağladık. Bu yıl, Mu-
tabakatsızlık  Tutanağı imzaladığımız 
Toplu Görüşmelerde bile, memura 40 
maddede ifade edilen haklar aldık. Top-
lu Görüşme masasını mevcut mevzuat 
ve haklarımız konusunda en iyi şekilde 
kullandık. Eğitim çalışanlarının hemen 
hemen her problemini masaya taşıdık, 
tartıştık, ortaya koyduğumuz gerekçe-
lerin sağlamlığı zaman zaman Kamu 

İşveren Kurulunun zor anlar yaşaması-
na sebep olmuş, itirazları ise çaresizlik-
lerini, iyi niyetli olmadıklarını göster-
mekten ibaret kalmıştır. Kamu İşveren 
Kurulu bu Toplu Görüşmede de ken-
dilerine verilen rolü oynamaktan baş-
ka bir tavır ortaya koyamamış, vicdan-
larının onayladığı bir çok konuya gö-
rünürde muhalefet etmek zorunda kal-
mıştır. Bunun en önemli sebebi, memu-
run haksızlığı değil Toplu Sözleşme ve 
Grev hakkından mahrum oluşudur.

Türk Eğitim Sen olarak 2006 yılın-
dan bu yana elde ettiğimiz tecrübeleri-
mizi Toplu Görüşme masasına taşıdık, 
varımızı ortaya koyduk, bize güvenen-
lerin bize verdikleri sorumluluğu yeri-
ne getirdik. Toplu Görüşme masasının 
kanundan kaynaklanan eksiklerini de 
dikkate alarak bu hakkı bu yıl da kul-
landık, önümüzdeki günlerde eylem ve 
etkinlikler bakımından üzerimize düşen 
sorumluluğu da hiç çekinmeden yerine 
getireceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Siyasetin memura Toplu Sözleş-
me ve Grev hakkı vermesi kaçınılmaz 
bir sonuçtur, bu anlamda siyaset duva-
ra dayanmıştır. Siyaset, memurun Top-
lu Sözleşme ve Grev hakkı konusunda-
ki arzusunun güçlülüğünü görmelidir. 
Bunu gösterme sorumluluğu tüm sen-
dikalarla birlikte kamu çalışanlarına 
aittir. Sendikaların eylemlilik sürecinde 
bütün memurların destek vermesi dile-
ğiyle, mücadelemizin hız kazanarak de-
vam edeceğinin bilinmesini istiyoruz.

DEÜ’DE PROMOSYON ÖDEMELERİ ALINIYOR
Dokuz Eylül Üniversite-

si Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
FÜZÜN’ün çalışanlara yöne-
lik yayınladığı mesaj doğrul-
tusunda, banka promosyon-
larını almaya hak kazandılar. 
Sendikamızın da uzun bir süre 
girişimlerini sürdürdüğü ban-
ka promosyonları konusunda 
olumlu tutum sergileyen DEÜ 

Rektörlüğüne çalışanlar adına teşekkür ediyoruz.

İşte Rektör Füzün’ün yayınladığı mesaj:
Sevgili Dokuz Eylül’lü, Saygıdeğer Çalışma Arkada-

şım,
Çalışanlarımızın maaş ödemesi karşılığı bankayla yapı-

lan ‘Promosyon’ anlaşması konusunda sürdürdüğümüz ça-
lışmalarda elde ettiğimiz olumlu sonucu bildirmekten büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

bildiğiniz gibi Dokuz Eylül Üniversitesi ve İş Bankası 
arasında 19.07. 2004 tarihinde yapılan ve 10.10.2012 tarihi-
ne kadar geçerli maaş-promosyon anlaşması ile Üniversite-
mize bir miktar bağış sağlanmıştır. Ancak bu anlaşmada ken-
dilerine doğrudan katkı sağlanmamış olması çalışanlarımı-
zın yakınmalarına neden olmuştur. 

Yönetime geldiğimiz günden bu yana, çalışanlarımızın 

yakınmalarını gidermek için yoğun çalışmalar yapılmıştır.  
Sonuçta; hem Kurumumuzu ciddi yasal tazminat yüküm-

lülüğüne uğratmadan hem de çalışanlarımızı memnun ede-
cek, doğrudan katkı sağlayacak bir noktaya gelinmiştir. 

Buna göre; yönetimimizin adil ve eşitlikçi anlayışı gere-
ği, Kurumumuzdan 15. 08 2008 tarihinde maaş alan tüm ça-
lışanlarımıza 750 (Yedi Yüz Elli) Türk Lirası, Eylül 2009 ayı 
içerisinde (bir kereye mahsus olmak üzere)  İş Banka’sı tara-
fından maaş hesaplarına aktarılacaktır.   

Bilgilerinizi rica eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.
     06.08.2009
                                              Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN
                                                             Rektör
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AVRUPA İSLAMI VE DİYANET

Bir önceki sa-
yıda çıkan yoru-
mumuzda Avru-
pa Birliği süre-
cinde İslam dini-
nin ya da Türkle-
rin nasıl bir deği-
şime tabi tutul-
mak istendikle-

ri konusuna değinmiş ve bu süreci kavis-
li bir çan eğrinse benzeterek bu sayı için 
şöyle bir not düşmüştüm: “Bugün Avru-
pa, içindeki İslam bağlamlı dinî grupla-
rı kontrol edebilmek ve ortak bir hare-
ket alanı sağlayabilmek için Türkiye’deki 
Diyanet işlerine benzer bir yapılanmanın 
yollarını aramaktadır. Ancak Avrupa bir-
likçiler, ne hikmetse, Türkiye söz konusu 
olunca Diyanet İşleri’nin Statüsünü tar-
tışmaya açarak kurumun işlevsizliğinden 
ya da eksik temsil hüviyetinden dem vur-
maktadırlar.” Türkiye’nin Avrupa Birliği 
süreci çerçevesinde Türkiye’yi yeniden 
yapılandırma projesinin bir ayağını teş-
kil eden bu ikircikli tavır, dikkat çekicidir.

Acaba Müslüman nüfuza sahip Avrupa 
Birliği devletleri, neden Türkiye’dekine 
benzer bir kurum inşa etmenin yolları-
nı ararken, Türkiye’de yıllardan beri var 
olan iyi kötü üzerine düşen sorumluluğu 
da yerine getiren bir kurumu revize etme 
adına yapısal olarak değiştirmeye çalışı-
yorlar?

Avrupa Birliği ülkelerinde Müslüman-
ların kontrolü ve mevcut kanun ve kural-
lar çerçevesinde temsil edilmesi siyasal, 
Müslümanlığın ya da Türklüğün yaşan-
ması ise kültürel bir meseledir. İslam, ar-
tık Avrupa’nın içindedir. Bir önceki ya-
zımızda da ifade edildiği gibi, İslam dini 
ve Müslümanlar Avrupa’nın dünden çok 
farklı bir tarzda muhatap olmak zorunda 
kaldıkları burunlarının dibinde olan ama 
dışında kalmak istedikleri; ama kalama-
dıkları bir olgudur. Öte yandan Avrupa’da 
siyasal anlamda inanç özgürlüğü vardır. 
Gereği de yerine getirilmelidir. Müslüma-
nım diyen Müslümanlığını yaşayabilme-
li, inancını öğretebilmeli, inandığı dinin 
eğitimini alabilmelidir. Fakat kendi inan-
cı doğrultusunda yetişen bir kişinin inan-
cını yaşaması kültürel bir farklılık olarak 
tezahür etmektedir. Bu ise toplumda bazı 
uyumsuzluklara sebebiyet vermekte din-
sel çoğulculuk kültürel ahengi bozmak-

tadır. O zaman nedir yapılması gereken? 
Entegrasyon.

Aslında Avrupalı entegrasyon kavra-
mını paravan olarak kullanmakta, gerçek-
te ise asimile mantığıyla hareket etmekte-
dir. Günümüzde Avrupa’da yaşayan Türk-
lerin 30-40 yılda doğru düzgün Türkçe 
konuşamaz hâle gelmeleri bunun en açık 
kanıtıdır. İşte Diyanet İşleri üzerinde dü-
şünülen operasyonlarda bu eritme politi-
kasına zemin hazırlama, yapılması gere-
keni de Müslümanların güvendiği merci-
ler ve şahıslar üzerinden gerçekleştirebil-
mektir. Üstelik bunlar bizzat Diyanet İş-
lerinin üzerinden Türk Milletinin vergi-
leriyle oluşturulan bütçeden alınan payla 
ya da vatandaşın yaptığı maddî ve manevî 
katkılarla yaptırılmaktadır. Üniversitele-
rin ilgili alanlarında yapılan proje ve araş-
tırmalarla da desteklenmektedir.

Avrupa devletleri Müslüman olan va-
tandaşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda ilk olarak cemaat ve sivil örgüt ku-
rumları merkezli bir yapılanmanın önünü 
açtılar. Her cemaat önce sıradan bir der-
nek kurdu, daha sonra da bu dernekler 
dinî bir hüviyet kazandı. Anayasal boş-
luklar harekete geçirilerek her cemaat, 
Avrupalının mezhepler bazında ayrışma-
sına benzer bir tarzda, ayrıştı. Durum bu 
noktada kaldıkça sorun yoktu. Küçük kü-
çük parçalar bütünde bir kusur doğurmu-
yordu. Lakin güçlendiler, büyüdüler. Sı-
kıntı doğurmaya başladılar. Mesela iş sı-
radan dinî bilgilerin verilmesini aştı, dil 
üzerinde çok durulmaya başlandı, asimi-
le süreci yavaşlatıldı. Bu, seyredilecek bir 
gelişme değildi. O zaman ne yapılmalıy-
dı?

İvedilikle yaptıkları, anayasal bir zo-
runluluk olduğu için atlayamadıkları din 
derslerinin diline müdahale etmek oldu. 
Daha önce her talip kendi dilinde dinini 
öğrenebilirken bu yasaklandı ve dil, ya-
şanılan ülkenin diline çevrildi. Alman 
Almanca, Hollanda Felemenkçe vs al-
mak zorunda kaldı din eğitimini. Elbet-
te bununla da kalınmadı. Öğretilenler-
de kontrol edilmeliydi. Çünkü Avrupalı-
nın İslam’ı Türk’ün ya da Arabın İslamıy-
la aynı olamazdı. Projeler yapıldı. Kitap-
lar yazıldı. Üniversitelerde İslam dini öğ-
retmeni yetiştiren bölümler açıldı. Artık 
Türkiye’den ya da başka bir ülkeden öğ-
retmen getirmenin lüzumu yoktu.

Avrupa İslamı, bütün yönleriyel kur-
gulanıyordu. Esasen adı İslam olan yeni 
Müslüman Hıristiyanlık inşa edilmek is-
teniyordu. Avrupa’da bu süreç tamamlan-
mış değildir. Avrupalılar, Avrupa birlikçi-
leriyle el ele bu süreci başarıyla sürdür-
me ve nihayetlendirme uğraşısı vermek-
tedirler.

Diyanet, her türlü imkânını seferber 
ederek Avrupalının istek ve arzularına ce-
vap vermeye çalışmaktadır. Süreç ise çift 
tarafl ı işlemektedir. Avrupa’daki Müslü-
manlara verilecek hizmette bütünleştirici, 
Türkiye söz konusu ise, siyasal baskılar-
dan ötürü parçalayıcı olabilecek adımlar 
atılmaktadır. Bunu en somut örneği yine 
Avrupa Birliğinin dayatmalarıyla ardı ar-
dına gerçekleştirilen Alevî çalıştayları ya 
da alevî açılımıdır. Avrupalı Bâtıni bir 
mezhep ya da tasavvufi  bir yol olan Ale-
viliği dinleştirmek yolunda daha sonra da 
diyanet çatısı altında temsil ettirerek par-
çalanmanın ilk adımını atmak istemekte-
dir. Bu, gerçekleştirilirse arkadan gelecek 
olan diğer mezhep ve tarikatların temsili 
meselesidir. Bunu bu tür bir açılıma doğ-
ru yönlendirilmek istenileceğini görme-
mek safdillik olur.

Avrupa Türkiye’yi kendine benzet-
meye çalışmaktadır. Türkün Hıristiyan’a 
benzemesi ise, tükendiği noktadır. Bu 
benzerlikten kastım, dinî yapılanmadaki 
benzeşmedir; yoksa Avrupalı gibi giyinip, 
yiyip içmek değildir.

Avrupalı her zaman tekrar ettiğim 
gibi, ne yaptığını bilmez değildir. Mese-
leyi gereğince ele alıp tartışmadan uy-
gulamaya çalışanlar bizleriz. Gerçi bura-
da bir çıkmazla da karşı karşıyayız. Tür-
kiye neyi kimle ve nasıl tartışmaya aça-
cağını bilmemektedir. Bu nedenle de ko-
nuşması gerekenler susmakta ya da sustu-
rulmaktadır. Ama Avrupalı bilim adamıy-
la Siyasetçisiyle, gazetecisiyle, yazarıyla 
ortak menfaatler üzerinde uzlaşabilmek-
tedir. Mesela bu yılın başlarında Viyana 
Üniversitesi’nde yapılan bir projeye sekiz 
Avrupa Birliği ülkesi katılımıyla Avrupa 
İslamı’nın eğitim ayağını şekillendirebil-
menin ve diyanet benzeri bir kurum al-
tında da bütünleşebilmenin yolunu aradı-
lar. Taviz vermedikleri en temel konu, dil 
birliği ve aşağıdan yukarı doğru yapıla-
nan bir bütünleşme değil, yukarıdan aşağı 
doğru törpülenerek elde edilen bir birlikti. 

Yrd. Doç. 
Süleyman DÖNMEZ 

Çukurova Üniversitesi
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 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nda Koruma ve Güvenlik Görevlisi 
kadrosunda çalışan personelin kimlik kartı harç 
bedelinin kimin tarafından ödeneceğine Dair 
yazdığımız yazıya cevap geldi. 

Kahramanmaraş Yurt Müdürlü-ğü’nde bek-
çi kadrosunda çalışmakta iken, kendi isteği dışın-
da  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kadrosuna ata-
ması yapılanlara verilen özel güvenlik görevlisi 
kimlik kartı harç bedelinin kimin tarafından öde-
neceğine dair Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na yazı yazmıştık. Kurum tarafından gön-
derilen cevabi yazıda, Koruma ve Güvenlik Görev-
lisi Kadrosu’nda çalışan personelin eğitim giderle-
riyle ilgili 5188 Sayılı Yasa gereği 03.09.2008 ta-
rih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/5341-150323 sayılı 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yazı-
sı uyarınca işlem tesis edilmesi istenmiştir. Emni-
yet Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özel güven-
lik personelinin kimlik harçlarının bağlı bulunduk-
ları kurumlarca karşılanması gerektiği açıklaması 
yapılmıştır. 

 YURT-KUR ÇALIŞANLARININ KİMLİK HARÇ 
BEDELLERİ KURUMCA KARŞILANACAK
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUM İDARİ KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

Fırat Üniversitesi Rektör-
lüğü ile Türk Eğitim Sendika-
sı Fırat Üniversitesi Temsilcili-
ği arasında yapılan Kurum İda-
ri Kurulu gündem maddeleri ve 
alınan kararlar tutanağıdır.

Dayanak: Komisyonumuz 
4688 Sayılı Kamu Görevlile-
ri Sendikalar Kanununun 22. 
ve 41. maddeleri ile bu kanu-
na dayalı olarak çıkartılan Ku-
rum İdari Kurullarının teşkili 

ile ilgili çalışma usul ve esaslarına dair yönetmeliğin 3., 4. ve 
5. Maddeleri gereğince 2009/1. Dönem toplantısını  hazırlanan 
gündem  maddeleri çerçevesinde 25.05.2009 Pazartesi günü 
saat 14.00’te yapmış ve aşağıdaki karaları almıştır.

1-1-KURUM İDARİ KURUL BAŞAKANI-BAŞKAN 
VEKİLİ VE RAPORTÖRÜN SEÇİLMESİ

Kurul Başkanı, Kurum İdari Kurulları Yönetmeliğinin 4. 
Maddesi gereğince, Kurumun en üst amiri tarafından görevlen-
dirilen amirdir denilmektedir.

Bu emre göre Kurul Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Orhan KILIÇ’ın, Kurul Başkanı Vekilliğine Ş.Mehmet ARI-
CA; Raportörlüğe ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Mü-
dürü Necmettin ŞAHİNER seçilmiştir.

1-2-İDARİ KURUL TOPLANTISINA KATILAN TA-
RAFLAR VE ŞAHISLAR

1) Fırat Üniversitesi Rektörlüğü/ Elazığ
2) Türk eğitim Sendikası Elazığ Şubesi ve Fırat Temsil-

ciliği
1-3-FIRAT ÜNİVERSİTESİNİ TEMSİLEN;
1)Prof.Dr.Orhan KILIÇ ,  Rektör Yardımcısı
2)Gazi ÖZCAN, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri    
3) Tuncer CAVLAK,  Fırat Üniversitesi Personel Daire Baş-

kanı
4)Serap ÖZER, Fırat Üniversitesi İdari ve  Mali İşler Dai-

re Başkanı
5)Bahattin GÜLER, Fırat Üniversitesi Genel Sekreter Yar-

dımcısı
1-4-TÜRK EĞİTİM-SEN ELAZIĞ ŞUBESİ VE FIRAT 

TEMSİLCİLİĞİ YETKİLİLERİ
1)Öğr.Gör. Ş. Mehmet ARICA , Sendika Şube Başkanı
2)Tuncay KIRKIL, Strateji Geliştirme Daire Başkanı- Sen-

dikanın Fırat Temsilcisi
3) Talat EFE ,Şube Teşkilat Sekreterliği
4)Doç.Dr. Adem TUTAR,Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakül-

tesi Öğretim Üyesi
5)Necmettin ŞAHİNER , Fırat Üniversitesi  Öğrenci İşleri 

Daire Başkanlığı Şube Müdürü
2-1-TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞLER 

VE KARARLAR
A. GEÇEN YIL ALINAN KARARLARIN UYGULAN-

MASININ VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI
B. 2009 MAYIS AYI 1. DÖNEMİ İÇİN ALINAN KA-

RARLAR

2-2-GEÇEN YIL ALINAN KARARLARIN UYGULAN-
MASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Geçen yıldan alınan kararların 5’i imkânlar ölçüsünde ger-
çekleştirilmiş ve bu kararların uygulanmasına devam edilmek-
tedir. (Örn: Sendikaya büro verilmesi gibi) ancak karar alınma-
sına rağmen çeşitli sebeplerle uygulanamayan ve kısmen uygu-
lanabilen kararlar aşağıya çıkartılmıştır. Bu kararların 2009 1. 
Dönem Kurum İdari Kurul Kararları doğrultusunda hukuk çer-
çevesi içinde müeyyideler getirilerek uygulanabilir hale getiril-
mesi için konuların yeniden ele alınmasına,

1-1-2008 YILI 1.DÖNEMİ İÇİN ALINAN KARAR-
LAR:

2-4-YEMEK ÜCRETİ: 
Üniversite Evi yemek ücretlerinin bir önceki kararda oldu-

ğu gibi;
a)İdari Personel Yemek Ücretinin 1,25 TL,
b)Akademik Personel Yemek Ücretinin 1,50 TL olarak tes-

pit edilen bu fi yattan uygulanmasına ve fi yatın yılı bütçe tebliği 
rakamının altında olmamasına.

2-5-ÖĞRETİM ELEMANLARINA YABANCI DİL 
KURSU VERİLMESİ; 

Geçen yıl bu konuda gerekli çalışmalar yapılmış, ancak 
2008 yılında bu kursların açılması gerçekleştirilmemiştir. 2009 
yılı için konunun yeniden değerlendirilmesine,

2-6-PERSONEL SERVİS ARAÇLARI 
Personel taşıma ve servislerdeki sıkışıklığın giderilmesi ko-

nusunda 2008 yılında gerekli çalışmalar yapılmış, otobüslere 
afi ş ve ikaz yazıları asılmasına rağmen problem giderilmemiş-
tir. Aynı sıkıntı devam etmektedir. 2009 yılı 1. K.İ.K. kararların-
da konunun yeniden ele alınmasına,

2-7-ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINA VE BİRİNCİ 
DERECEDEKİ YAKINLARINA TEŞHİS VE TEDAVİ 
RANDEVU SİSTEMİNİN GETİRİLMESİ,

Bu konuda çalışmalar 2008 yılında kısmen yapılmış ancak 
uygulamada sağlıklı bir sonuç alınamamıştır. Bu konunun da 
2009 K.İ.K. kararlarında ele alınmasına,

2-8-KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ;
2008 yılında ele alınan bu konu yer imkânsızlığı sebebiy-

le değerlendirilmemiş ve 2009 yılının 1. K.İ.K. kararlarında da 
aynı sıkıntıdan dolayı gündeme alınamamıştır. 2009 yılının 2. 
K.İ.K.  karar toplantısı olan Ekim ayı toplantısında ele alınma-
sına,

  3-1-)2009 YILI MAYIS AYI 1.DÖNEM K.İ.K. GÖRÜŞ-
MELERİ VE ALINAN KARARLAR;

3-2-)2009 YILI YAZ DÖNEMİNDE (TEMMUZ-
AĞUSTOS-EYLÜL) YEMEK ÇIKARTILMASI VE ME-
MUR YEMEK KAZANIN VE SERVİS TABAKLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ

 a)2009 yılında yaz döneminde (Temmuz-Ağustos ve Eylül) 
yemeğin çıkartılmasına,

b)Yemekhanede şimdilik kazanın ayrılmasının mümkün ol-
madığına,

c)Servisin iyileştirilmesi için yemeklerin self servis değil de 
ayrı ayrı tabaklarda verilmesi için, çalışmaların başlatılıp biti-
rilmesine,
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d)Yemek ücretlerinin 2008 yılında olduğu gibi aynen devam 
etmesine,

3-3-PERSONEL SERVİS ARAÇLARI VE TAŞIMADA-
Kİ AKSAKLILAR:

Fırat Üniversitesi çalışanları çeşitli mahallerden servis araç-
ları ile gelmektedir. Buralardan gelen araçlara personel olmayıp 
Temizlik Firmalarında çalışan işçiler de binmektedirler. Buda 
zaten kapasitesi yetersiz olan araçlarda sıkışıklığa neden ol-
maktadır. Bunun önlenmesi için Temizlik Firmaları ile yapılan 
anlaşmada yol ücreti ödenen personelin Fırat Üniversitesi taşı-
ma hizmet araçlarını kullanmamalarına,

a)Özellikle Fırat Tıp Merkezine ve ilgili fi rmalara bu duru-
mu çözmeleri için Rektörlükçe bir yazının yazılmasına,

b)Bu tedbirlere rağmen yol ücreti alıp da servis araçlarını 
kullanmada ısrarcı olanların idari olarak soruşturulmasına,

c)Duyuru ve soruşturmaya rağmen emre uymayanların iş 
akitlerinin fesh edilmesi cihetine gidilmesine,

3-4-ÜNİVESİTE ÇALIŞANLARINA VE BİRİNCİ DE-
RECEKİ YAKINLARINA TEŞHİS VE TEDAVİDE RAN-
DEVU SİSTEMİNİN GETİRİLMESİ;

a)Bu uygulama öğretim elemanlarına pilot olarak uygulan-
maya başlamıştır,

b)Diğer personel içinde çalışmaların devam ettiği,
c)Bu sebeple Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 

Dahiliye, Cildiye, Çocuk Polikliniğinin açıldığı,
d)Tahlil işlemlerinin, Araştırma Hastanesi ile ortaklaşa ya-

pılmaya başlandığı ve bir ölçüde bu uygulamaların randevulu 
sisteme katkı sağladığı kanaatindeyiz.

e)Hastanenin ek binasının tamamlanması halinde, çalışma-
ların hızlandırılıp bütün personel için randevulu sisteme geçil-
mesine,

3-5-ÇALIŞANLARIN ÖNEMLİ GÜNLERİNDE 
(DOĞUM-ÖLÜM VS.) KURUMUN ÇALIŞANLARININ 
YANINDA OLDUĞUNU HİSSETTİRMESİ;

a)Bunun için Fırat Üniversitesince cenaze işlemleri için araç 
tahsisinin yapılmasına, bu hizmetin görülmesi için istişarenin 
önceden yapılmasına,

3-6-YABANCI DİL ZORUNLULUĞU OLAN AKADE-
MİK PERSONELE KURS AÇILMASI;

a)Bu konuda geçen yılki K.İ.K. karalarındaki çalışmalar ta-
mamlanmıştır. Buna göre bu kursların 8 Haziran tarihinde baş-
latılıp, Eylül ayı sonunda bitirilmesine,

b)Bu kursların makul bir ücretle verilmesine,
c)Zaten bu konu Fırat Üniversitesi senatosunda da görüşü-

lüp gerekli karar alınmıştır.
3-7-ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULUNDA KADEME 

DURDURMA CEZASI VE DAHA YÜKSEK CEZALARIN 
GÖRÜŞMESİNDE SENDİKA TEMSİLCİSİNİNDE BU-
LUNMASI;

a) Bu konu YÖK, Üniversiteler ve Sendikalar arasında mah-
kemelik olduğundan, konu hukuka götürüldüğünden, mahke-
menin sonucuna göre hareket edilmesine,

3-8-ÜNİVERSİTE ARAÇLARINA KASKO YAPILMA-
SI

b)Bu konuda 237 sayılı taşıt kanununun hükümlerine uyul-
masına,

3-9-ESKİ LOJMANLARDA OTURANLAR İÇİN İN-
TERNET VE TELEFON HATTININ ÇEKİLMESİ;

a)Öncelikle konunun araştırılmasına, internet ve telefon hat-
tının incelenmesine,

b)Bu imkânı isteyen aile reislerinin konuyu detaylı olarak 
açıklayan dilekçelerini Üniversitenin ilgili birimine ve sendika-
ya vermelerine,

c)Detay bilgilere göre de gereğinin yapılmasına,
3-10-GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ YAPILMA-

SI;
a)Daktilograf kadrosunda olup, Fakülte mezunu olan çalı-

şanlarımız bilgisayar işletmeni olmuştur. İstenen 35 kişilik kad-
ro geldiğinde 2010 yılında görevde yükselme sınavının yapıl-
masına,

4-1-ALINAN KARARLARIN UYGULANMASININ 
TAKİBİ;

a)Bu konuda K.İ.K üyeleri bu kararların uygulanmasını sağ-
lamak için takip etmelerine ve uygulamaların Ekim 2009 ayın-
daki 2. K.İ.K kararların toplantısında değerlendirilmesine,

5-1-ALINAN KARRALARIN ÜNİVERSİTEMİZ WEB 
SİTESİNDE YAYINLAMASINA;

Bu tutanak A ve B maddeleri şıklarına ile 5(beş)  ana mad-
de ve bağlı 24 (yirmi dört) maddeden ibarettir. Bu tutanak Ku-
rum İdari Kurul üyeleri bizler tarafından imza altına alınmıştır.

 Arz ederiz.

KURUM İŞVEREN VEKİLLERİ
SNO ADI-SOYADI GÖREVİ-ÜNVANI İMZASI

1 Prof.Dr.
Orhan KILIÇ Rektör Yardımcısı

2 Gazi ÖZCAN Fırat Üniversitesi Genel 
Sekreteri

3 Tuncer CAVLAK Fırat Üniversitesi Personel 
Daire Başkanı

4 Serap ÖZER Fırat Üniversitesi İdari ve 
Mali İşler Daire Başkanı

5 Bahattin GÜLER Fırat Üniversitesi Genel 
Sekreter Yardımcısı

SENDİKA TEMSİLCİLERİ

SNO ADI-SOYADI GÖREVİ-ÜNVANI İMZASI

1 Öğr.Gör.
Ş.Mehmet ARICA

Türk Eğitim Sendikası 
Elazığ Şube Başkanı

2 Tuncay KIRKIL
F.Ü.Strateji Geliştirme 
Daire Başkanı-Sendikanın 
Üniversite Temsilcisi

3 Talat EFE
Türk Eğitim Sendikası 
Elazığ 
Şubesi Teşkilat Sekreteri

4 Doç.Dr.
Adem TUTAR

Fırat Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi

5 Necmettin 
ŞAHİNER

F.Ü. Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı Şube Müdürü
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TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞBAKAN ERDOĞAN 
HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Türkiye Kamu-Sen eylemlilik sürecini başlattı. Bütün iyi 
niyetli gayretlere rağmen, siyasi iradenin görmezden geldi-
ği kamu çalışanları sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Türkiye 
Kamu-Sen, altına attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen si-
yasi iradenin Başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyuru-
sunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, 4688 Sayılı Kamu Görevlile-
ri Sendikaları Yasasına göre, Bakanlar Kurulunun, toplu gö-
rüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili ida-
ri ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve kanun tasarıları-
nı TBMM’ye 3 ay içinde sunması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplu görüşmeler sonunda geçen yıl 29 Ağustosta muta-
bakat metni imzalandığı anımsatılan dilekçede, ‘’Başbakan 
Erdoğan’ın, yürütme organının başı olarak, geçen yıl imzala-
nan mutabakat metninin gereğini yerine getirmediği ve yasa 
hükmünü uygulamaktan imtina ettiği’’ belirtildi.

Erdoğan’ın bu şekilde ‘’Görevini kötüye kullandığı’’ iddia-
sında bulunulan dilekçede, Başbakan Erdoğan hakkında kamu 
davası açılması istendi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, suç du-
yurusunun ardından Ankara Adalet Sarayı önünde yaptığı basın 
açıklamasında, ‘’Siyasi iradenin, imza attığı mutabakat metin-
lerinin gereğini yapmadığını, Uzlaştırma Kurulu ve uluslarara-
sı hükümleri hiçe saydığını’’ söyledi.

Akyıldız, ‘’İmza altına alınan hükümlerden 2’sinin bütçede 
yer aldığını, 6’sının Başbakanlık genelgesiyle yayımlandığını, 
ancak kalan yaklaşık 15 maddesinin uygulanmadığını’’ vurgu-
ladı.

 
İLGİLİ DİLEKÇE:
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ   : Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları  
Konfederasyonu

Vekili                : Av. İlhan KARA
Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe/ANKARA
 ŞİKAYET EDİLEN  : Recep Tayyip ERDOĞAN- (Baş-

bakan)
Başbakanlık/ANKARA

DAVA KONUSU       : Kamu davası açılması
SUÇ TARİHİ         : (29.08.2008 tarihinde imzalanan mu-

tabakat metninin icrası için gereken 3 aylık sürenin geçmesin-
den itibaren aşağıda zikredilen suç tekrarlanarak devam etmek-
tedir.)

AÇIKLAMALAR
1-Müvekkil Türkiye Kamu-Sen 4688 sayılı yasa kapsamın-

da  üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma noktasında Toplu 
Görüşmelere katılma hakkına haizdir.

2- 2008 Yılı Toplu Görüşmeleri; 15-29 Ağustos 2008 tari-
hinde gerçekleştirilmiş, 29.08.2008 tarihinde tarafl ar görüşme 
taleplerinde mutabakat vararak mutabakat metnini imza altına 
almışlardır.

3-4688 sayılı yasanın  34. maddesi “Toplu görüşme en geç 
onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya va-
rılırsa, düzenlenen mutabakat metni tarafl arca imzalanır. Mu-
tabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin ya-
pılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu 
üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî dü-
zenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar.”Hükmünü içermekte olup mutabakat 
metni hükümleri gereğinin yerine getirilmesini emredici ola-
rak ifade etmektedir. 4-Şikayet edilen; çerçevesi uluslar arası 
sözleşmeler, Anayasa ve kamu görevlilerinin sendikal hakla-
rına ilişkin düzenleme olan 4688 sayılı yasanın çizdiği hak ve 
yükümlülükleri ihlal ederek,kamusal anlamda görevini yasala-
rın emrettiği şekilde kullanmamış, yürütme organının başı sıfa-
tına haiz olmasına rağmen  yasaların belirlemiş olduğu usul ve 
esaslar dışında işlem tesis etmiş, Müvekkil Konfederasyonun 
tüm başvurularına ve  4688 sayılı yasanın emredici hükümle-
rine rağmen mutabakat metninin gereğini yerine getirmemiştir. 
Şikayet edilen daha önce tarafl arca imza altına alınan 2005 yılı 
mutabakat metninin icrası aşamasında da aynı tavrı sergilemiş, 
yasa hükmünü uygulamaktan imtina etmiştir.

Türk Ceza Kanunun 257/1-2 maddesinde ise; Kanunda ay-
rıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gerek-
lerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyeti-
ne veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız 
bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanunda ayrıca suç ola-
rak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yap-
makta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriye-
tine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere hak-
sız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hükümlerine yer ver-
mekte olup, şikayet edilenin yukarıda belirtilen fi illeri cezalan-
dırılmaktadır.

İSTEM SONUCU :Yukarıda sunulan nedenlerle; TCK’nın  
ve 257/1-2  maddelerinde de ifade bulan suç açıkça işlenmiş-
tir.Gerekli  kovuşturmanın yapılarak, ilgili  hakkında kamu da-
vası açılması hususunda  gereğini saygıyla arz ve talep ederim.

 Şikayetçi Vekili: Av. İlhan KARA
 
EKİ: 1-İlgili yazışma evrakları, 2-2008 yılı mutabakat met-

ni, 3-Onaylı Vekaletname
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EĞİTİM-BİR SEN’DEN ANDIMIZIN 
İPTALİ DAVASINA DESTEK

ERZURUM 2 NO’LU ŞUBE’DEN ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNE TEŞEKKÜR

Öğrenci Andı’nın kaldırılması için daha önce billboard-
lara skandal afi şler bastıran Mazlum-Der, bu kez de “Öğren-
ci Andı” nı düzenleyen 12. maddenin iptali için, Milli Eğitim 
Bakanlığı hakkında 3 ayrı dava açtı.Eğitim-Bir Sen’de  bu 
davalara destek verdi.

Bildiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak, öğrenci andı ile 
dalga geçen afi şler için Mazlum-Der Genel Başkanı Ah-
met Faruk ÜNSAL ve Mazlum-Der Diyarbakır Şube Baş-
kanı Selahattin ÇOBAN hakkında Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştuk. 

“Andımız” ın kaldırılması için dava açıldı
Mazlum-Der Diyarbakır Şube Başkanı Selahattin Çoban, 

yöneticiler Mehmet Rauf Çiçek ve Nesip Yıldırım, “Öğren-
ci Andı” nı düzenleyen 12. maddenin iptali için, Milli Eğitim 
Bakanlığı hakkında 3 ayrı dava açtı.

Dernek yöneticileri tarafından öğrenciler adına Danış-
tay Daire Başkanlığı’na gönderilmek üzere Diyarbakır Nö-
betçi İdare Mahkemesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvuruldu. 
Mazlum-Der’in yanı sıra, İnsan Hakları Derneği (İHD) Di-
yarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey, TEV-KURD söz-
cüsü Sabahattin Korkmaz ve Eğitim-Bir Sen yöneticileri de 
dava açılmasına destek verdi.

Kaynak: Star Gazetesi

13.07.2009 Tari-
hinde Erzurum 2 Nolu 
Şube Yönetim Kuru-
lu Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hik-
met Koçak’ı makamın-
da ziyaret etti. Ziya-
rette üniversite bünye-
sinde yaşanan sorun-
lar için karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunul-
du. Görüşme sırasında 

özellikle şu konular ön plana çıktı.
Tüm üniversitelerin kanayan yaralarından birisi olan 

50-d kadrolarına ait araştırma görevlilerinin yaşadığı so-
runlar dile getirildi. Bu konuda Rektör Koçak’tan üniver-
site yönetimi olarak bizzat ilgilenildiği konusunda bilgi 
alındı. 

Ayrıca üniversite bünyesindeki yemekhane sorunları 
görüşülerek gereken çalışmaların yapıldığı ve yapılacağı 
konusunda destek alındı. 

Yine 2010 yılında görüşülecek olan banka promosyon-
ları konusu gündeme getirildi. Bu konunun 2010 yılı ilk 
yarısında çözüme kavuşacağı bilgisi alındı.

Sayın koçak’a idari ve akademik personelin kadro ile 
ilgili sıkıntıları da şube yönetimi tarafından aktarıldı.

Ayrıca üniversiteye Türk Eğitim-Sen 2 Nolu şube ola-
rak maddi ve manevi konularda ne tür destekler verilebile-
ceği de görüşmeler sırasında dile getirildi.

Yapılan bu görüşme akabinde üniversite yönetiminden 
50-d kadrolarında görev alan araştırma görevlilerine so-
runlarının bir kısmının çözüldüğüne dair bilgi verilme-
si üzerine şube yönetim kurulu adına şube başkanı Murat 
Keskinler tarafından basın vasıtasıyla Rektör Koçak’a te-
şekkür edildi. 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ROTASYONUNA
YARGI FRENİ

Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün öğretim üyesi yetersiz fa-
kültelere öğretim elemanı gönderilmesine olanak sağlayan 
kararının yürütmesini durdurdu.

TTB, YÖK’ün, 26 Şubat 2009 günlü “öğretim üyeleri-
nin rotasyona gönderilmesi” kararının iptali ve yürütmesinin 
durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Davayla 
ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, söz konu-
su kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. YÖK’ün bu 

kararında, 13 üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin 261 Ana-
bilim Dalı, Bilim Dalındaki öğretim üyesi ihtiyacının 2009-
2010 yılı sonuna kadar önce en az 1 yıl süreyle daha sonra 
kısaltılarak 27 üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinden 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca karşı-
lanması öngörülüyordu. Şimdilik bu uygulama durdurulmuş 
oldu.
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 I -Hükümet Bu Sene De Yine Aynı 
Oyunu Sahneliyor 

Hükümet her sene olduğu gibi bu yıl 
da yine Kamu Çalışanları’nın hakları-
nı gasp etmek için elinden gelen hiçbir 
şeyi esirgemiyor. Nitekim önümüzde-
ki yılın (2010) Ocak ve Temmuz maaş 
zamlarının görüşüldüğü Toplu Görüş-
me masasında, Hükümet temsilcileri 
yetkili sendikaların teklifl erine karşılık, 
Hükümet’in teklifi ni en son güne kadar 
açıklamamış ve en son gün de yaptığı 
açıklama ile Hükümet cephesinde hiç-
bir şeyin değişmediğini, zihniyet itiba-
riyle dün ne ise bugün de aynı olduğu-
nu bir kere daha ispat etmiştir. 

Yedinci senesini doldurmak üzere 
bulunan AKP iktidarlarının kamu çalı-
şanlarının ücreti konusunda bugüne ka-
dar en küçük bir şekilde de olsa iyi isti-
kamette bir değişme göstermeyen temel 
politikası kısaca şu olmuştur:

1: Kamu çalışanlarının ücretle-
ri her sene enfl asyon karşısında be-
lirli bir miktar düşürülmüş, böyle-
ce, azar-azar, dilim-dilim doğrar gibi, 
sonuçta, sefalete zorlanan bir kamu 
çalışanı kesimi yaratılmıştır. 

2: Ayrıca, “düşük ücretliye daha 
yüksek oranda zam” gibi ilk bakışta se-
vimli gözüken yanlış uygulamalarla, kı-
dem farkları kırpıla kırpıla anlamsızlaş-
tırılmış, birçok iş kolunda, yeni eleman-
lar ile 15-20 yıllık tecrübeli elemanlar 
arasındaki fark ehemmiyetsiz denecek 
seviyelere çekilmiştir. Kaldı ki, “yük-
sek ücretli” denen kesimin de, aşağı-
daki tabloda görüleceği gibi, üç kalemi 
hariç, tamamı yoksulluk sınırının altın-
da maaş almaktadır.  

3: Yine ayrıca, bunun yanında, 
kamu çalışanlarının sosyal hakları da 
muntazaman, hiç aksatmadan kırpıl-
makta, kesilmektedir. Söz gelimi, bil-

hassa sağlık hizmeti gibi, gerçekten 
tam anlamıyla hayatî bir konuda, 
ilaç yüzdelerinden hastane yüzdele-
rine varıncaya kadar önemli kalem-
lerde sürekli kesintiler yapılmıştır ve 
yapılmaya da devam edilmektedir. 

4: Kamu çalışanları içinde en bü-
yük dilimi oluşturan eğitim-öğretim 
çalışanları da çok mağdur edilmiş; 
öğretmenler, “kadrolu öğretmenlik”, 
“sözleşmeli öğretmenlik”, “ücret-
li öğretmenlik” şeklinde taksim edi-
len üç ayrı kategoride istihdam edil-
miş ve bu meslek şiddetli bir erozyo-
na tabi tutulmuştur.

5. Genel olarak bakıldığında görülen 
manzara ise şudur:

AKP’nin yedi yıllık iktidarı döne-
minde gelir dağılımı dengesi büsbü-
tün bozulmuş, orta sınıf erimiş, üstte 
bu ülkenin kaymağını yiyen bir “yi-
yici sınıf” türemiş, buna karşılık bir 
de altta, aldığı ücreti ile geçinmeyen 
kamu çalışanı, esnaf ve işçi sınıfı or-
taya çıkmış, arada bulunan ve her 
ülke gibi Türkiye’nin de omurgasını 
oluşturan “orta sınıf” erimiştir. 

6: Ve tabiî bir de, Türkiye’nin giz-
li köleleri işsizler de bu iktidar döne-
minde görülmemiş sayılara ulaşmış-
tır 

II-Yine Enfl asyonun Altında Zam 
Teklifi 

Şimdi de, yine, 2010 zam görüş-
meleri sonucunda sendikalara yapı-
lan “son teklif”, 1nci altı ayda (Ocak-
Haziran 2010) %2.5 ve 2nci altı ayda 
da (Temmuz-Aralık 2010) %2.5 olmak 
üzere, toplam olarak %5 olmuştur. Hal-
buki Merkez Bankası yönetimi, 2010 
yılı için tahminî enfl asyon oranını %6.7 
olarak resmen açıklamış bulunmakta-
dır. 

Bu vazıyete göre, Hükümet’in, en 
azından kamu çalışanının bu seneki ‘se-
falet’ durumunu muhafaza edebilme-
si için hiç olmazsa toplamda bu ora-
nın altına düşmemesi en basitin basiti 

bir mantık ve hakkaniyet gereği oldu-
ğu halde, göz göre-göre hâlâ toplam %5 
zam oranında ısrar edilmesi, ancak ve 
yalnız, iyi niyet yokluğu ile izah edi-
lebilir. 

Hâlbuki kamu çalışanının durumu-
nu yukarıda kısaca açıklamıştık; o se-
beple, az bir miktar da olsa, basit bir 
“iyileşme” sağlanması için yıllık toplan 
%7.5 olacak şekilde 1nci ve 2nci dö-
nemler için %3.75 zam oranlarının ka-
bul edilmesi gerekmektedir ve biz Tür-
kiye Kamu-Sen olarak bu oranda ısrar 
etmekteyiz. 

Nitekim Hükümet’in sadece ge-
çen yılın sonuna doğru doğalgaza 
yapmış olduğu %85 oranındaki fa-
hiş zam bile, kamu çalışanının beli-
ni bükmeğe yetmişti. Doğalgaz, artık 
günümüzde, ekmek gibi, peynir gibi,  
en başta gelen zarurî giderlerden ol-
duğuna göre, Hükümet’in teklif etti-
ği toplam %7.5 zam bile bir yıl önce-
ki kayıplarımızı kurtaramayacaktır.  

Bu da yetmezmiş gibi, tam da bir 
gün evvel, bu defa da elektriğe çok 
yüklü bir zam yapılmış bulunuyor. 

Bu konuda basında çıkan haberlerin 
özeti şöyle:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
(EPDK) TETAŞ`ın toptan elektrik fi ya-
tının kilovat saat  fi yatının %21.08 ora-
nında artırılarak, 1 Ekim 2009 tarihin-
den geçerli olmak üzere 12.62 TL’den 
15.28 TL’ye çıkmasına dönük başvuru-
sunu onaylamıştır.  

ETAŞ`ın talebini hiç değiştirmeden 
aynen geldiği gibi onaylayan EPDK, 
dağıtım şirketlerine satış fi yatlarında-
ki artışı bildirdi. Buna göre 20 dağıtım 
şirketi önümüzdeki haftalarda 1 Ekim-
den geçerli olacak yeni tarife talepleri-
ne EPDK`ya bildirecek. EPDK da bu 
çerçevede nihai olarak konut ve sanayi 
elektriğinin tarifesini onaylayacak. 

Bu arada, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, toptan elektrik fi -
yatına yapılan % 21.08`lik zammın va-
tandaşı doğrudan ilgilendiren bir rakam 

Elektriğe %21.08, Öğrenci Harçlarına %8, Memura ise %5 Zam:

Hükümet Yine Kamu Çalışanlarının 
Hakkını Gasp Etmek İstiyor 

M. Hanefi  BOSTAN
İstanbul 1 Nol’lu 

Şube Başkanı
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olmadığını, bunun vatandaşa yüzde 
%21.08 şeklinde değil, %10 civarın-
da bir zam şeklinde yansıyacağını ifa-
de etti. 

Bakan’ın  “%10 civarında” ifadesi-
nin sınırları belli değil; ne demek “%10 
civarında”? %11 mi    %19 mu? Kaldı 
ki, %10 olsa bile az zam mı bu? 

Doğalgaza %85 zam, kamu çalışa-
nına %5 zam!

Elektriğe %10 (veya a%19’a kadar 
yolu var, o da “şimdilik”) zam, kamu 
çalışanına %5 zam!

Bütün dünyada akaryakıt fi yatları 
düşerken Türkiye’de akaryakıta zam!

Öğrenci harçlarına % 8,  kamu ça-
lışanına %5 zam!

İşte AKP iktidarı!
İşte kamu çalışanı! 
İşte “orta sınıf”!

III-Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sı-
nırı

 Şimdi de başlangıçta değindiğimiz, 
kamu çalışanlarının ücretlerinin sayı-
sal değerlerini ele alacağız. Ama bu-
nun için de öncelikle, açlık ve yoksul-
luk sınırlarına bir göz atalım.

Sendikamız ARGE Merkezi tara-
fından yapılan bir araştırmanın verdi-
ği sonuca göre: 

2009 yılı Temmuz ayı sonu iti-
barıyla dört kişilik bir ailenin “aç-

lık sınırı”nın 1.069 TL, “yoksulluk 
sınırı”nın ise 2.803 TL olduğu tespit 
edilmiştir. 

Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 
ise 1.400 TL olmuştur.

Araştırma, dört kişilik bir ailenin 
aylık gıda harcamasının 608 TL, orta-
lama kira giderinin ise 466 TL olduğu-
nu göstermiştir. 

IV-Sayılarla Kamu Çalışanının 
Maaş Durumu

2009 Temmuz maaş zammı ile, 
Temmuz Aralık 2009 döneminde kamu 
çalışanının eline geçen ücretler tablo-
su.

[Maaşlara aile ve çocuk yardımı 
dâhil edilmiştir (Ocak-Haziran dönemi 
için 120.4 TL, Temmuz-Aralık döne-
mi için 125.8 TL). Asgari geçim indi-
rimi de bu özelliğe göre hesaplanmış-
tır (Ocak-Haziran dönemi için 24.97 
TL, Temmuz-Aralık dönemi için 25,99 
lira)].

Temmuz – Aralık 2009’da ortala-
ma memur maaşı 1352 TL, çocuk ve 
aile yardımıyla birlikde 1478 TL’dir

Açıkça görülmekte olduğu gibi, 
Müsteşar, Profesör ve Genel Müdür 
dışında bütün devlet memurları yok-
sulluk sınırının altında maaş almak-
tadırlar! Ortalama memur maaşı da 
Asgari Geçim Standartının yarısın-
dan bile azdır.

Fazla söze ne hacet!     
Bundan daha mükemmel olamaz!
İşte AKP iktidarı!
İşte kamu çalışanı! 
İşte “orta sınıf”!

V.-Hükümet’in Sendika Rahat-
sızlığı

Bu bildiride son olarak dile getirmek 
istediğimiz bir husus da, Hükümet’in 
sendikalardan duyduğu rahatsızlıktır. 
Sendikaları âdeta “işlerine çomak 
sokan oyunbozanlar” gibi gören Hü-
kümet, sendikaların gücünü kırmak 
için elinden geleni yapmaktan geri 
durmamakta, vaktinde verilen söz-
lerini hatırlarına bile getirmek iste-
memektedirler. 

Nitekim Başbakan Sayın Erdo-
ğan, seneler öncesinde vermiş oldu-
ğu “toplu sözleşme ve grev haklı 
sendikacılık”ı hatırına bile getirmek 
istememektedir.

Bu noktada, Türkiye Kamu-Sen 
olarak Hükümet’e bir sözümüz olacak:

Siz hiçbir sözünüzü hatırlamak 
istemiyor olabilirsiniz; fakat biz sizi 
hiç unutmayacağız, hep hatırlayaca-
ğız?

Ama nasıl bir hatırlama olacak 
bu?

Bir düşünün bakalım!                                                   

MEMURLAR                    OCAK-HAZİRAN
2009

TEMMUZ-ARALIK
2009

Müsteşar 1/4          4.351 4.546
Genel Müdür 1/4     3.975 4.153
Şube Müd.üniversite 1/4   1.773 1.852
Memur 9/1                  1.200 1.253
Memur 14/2                 1.196 1.249
Hizmetli 13/3              1.167 1.218
Öğretmen ¼               1.612 1.683
Öğretmen 9/1               1.391 1.452
Kaymakam 7/1               2.587 2.702
Başkomiser 3/1               2.096 2.190
Polis memuru 9/2            1.850 1.932
Uzman doktor 1/4           2.119 2.213
Doktor 8/3                 1.789 1.869
Hemşire-Lise 12/3         1.355 1.415
Mühendis-Şantiye 1/4       2.073 2.166
Teknisyen-Büro 12/2       1.355 1.415
Profesör 1/4                 3.411 3.564
Araştırma görevlisi 7/1     1.618 1.690
Avukat 1/4                 2.262 2.362
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YURT-KUR ÇALIŞANLARININ SORUNLARI DA 
TOPLU GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GETİRİLDİ

1- Yurt-Kur’da çalışan tüm personele hizmet içi eğitim se-
minerine katılım hakkı verilmelidir.

2- Yurt-Kur’a bağlı birimlerde personel yetersizliğinden 
dolayı mevcut personelin yükü artmaktadır sıklıkla nöbe-
te gelmelerinden dolayı verim düşmektedir.Personel ihtiya-
cı acilen karşılanmalıdır.

3- Yurt-Kur Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulanma-
lıdır.4- Yurt-Kur Görevde Yükselme Yönetmeliği uygulan-
malıdır.

5- Yurt-Kur’da fazla çalışma ücretleri artırılmalıdır.
6-Hizmet satın alınmasında, lojman puanlamalarının tes-

pitinde, giyim yardımı komisyonlarında ve Yurt-Kur yönetim 
kurullarında yetkili sendika temsilcileri bulundurulmalıdır. 
7- Görevde yükselme seminerine çağrılan personelin, sicil, 
seminer ve geçmişte aldığı disiplin cezaları değerlendirme-
ye alınmamalıdır.

8- Bölge Müdürlüklerinde çalışanlar fazla mesai ücretin-
den faydalanmalıdır.

9- Vardiyalı çalışan, ancak servis hizmetinden faydalana-
mayan personele günün şartlarına göre şehir içi toplu taşıma 
vasıtaları için belirlenen ücret üzerinden ödeme yapılmalıdır.
10-Yeni açılan yurtlar için geçici görevlendirme yerine, bura-
lara sürekli çalışan personel ataması yapılmalıdır.  

11- Koruma ve güvenlik personeline ödenen giyim yardı-
mında en son uygulanan açık alan ve kapalı alan uygulaması 
haksızlıklara neden olmaktadır. Çünkü kurumda görev yapan 
Koruma Güvenlik personelinin büyük çoğunluğu açık alanda 
görev yapmaktadır. Eksik ödenen giyim yardımının ödenme-
si sağlanmalıdır.

12-Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışan ancak yüksek 
okul mezunu olan personelin Yurt Yönetim Memurluğu’na 
geçmeleri için sınav açılmalı veya daha önce yapıldığı gibi 
sınavsız geçiş imkânı sağlanmalıdır.

13- Yurt yönetim memurları ve şefl erin hizmet ve emekli-
lik yönünden 1. dereceye kadar inerek özel hizmet tazmina-
tından faydalanmaları sağlanmalıdır.

14- Yurt-Kur Yönetim Kurulu’nda; Milli Eğitim Bakan-
lığı, Maliye Bakanlığı, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, üniversi-
teler ve öğrenci temsilcilerinden kurul üyesi bulunduğu gibi, 
yetkili sendikanın belirleyeceği Yurt-Kur çalışanlarını temsi-
len bir kişinin de yönetim kurulu üyesi olarak bulunması sağ-
lanmalıdır.

15- Kurumda çalışan lisans mezunu yurt yönetim memur-
ları şartları tutanların alanında kütüphaneci, sosyal çalışmacı, 
psikolog gibi unvanlı memurlar haline getirilmelidir.

16- Nöbete kalan personelin, mesai ücreti, eş değer nöbet 
hizmeti yapan diğer kurumlardaki statüye çekilmeli, hastane-
lerde olduğu gibi 3 YTL’ ye yükseltilmelidir.

17- 01/03/1982 tarihinden sonra memuriye-
te başlayanların kamuda geçen sözleşmelilik, iş-
çilik süreleri ve açıktan vekil olarak görev yapı-
lan süreleri kazanılmış hak aylıklarına sayılmalıdır.  

18- Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüklerinde Sivil Sa-
vuma Yönetmeliği doğrultusunda nöbet tutan nöbetçi memur 
fazla mesai ücretinden yararlanamamaktadır. Yurtlarımızda 
nöbet tutan nöbetçi memurlara verilen fazla mesai ücretleri-
nin bölge müdürlüklerinde nöbet tutan personele de verilme-
si sağlanmalıdır.

19- 24 saat nöbet tutan personele hafta içi saat 17.00’dan 
saat 08.30’a kadar devam eden nöbeti için 6,5 saat; Cu-
martesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri için 15,5 saat; 
yarım çalışma günleri için 11 saat mesai ve hafta içi bir 
gün izin verilmektedir. Yurtlarda 24 saat esasına göre gö-
rev yapan personele tutmuş oldukları nöbetlerin karşı-
lığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu 
gibi nöbet parası adı altında ücreti artırılarak ödenmelidir. 
20-Yurt-Kur’da çalışan tüm personele hizmet içi eğitim semi-
nerine katılım hakkı verilmelidir. 

a)- Hizmet içi kurslara merkez teşkilatlarında görev yapan 
personeller haberdar olduklarından genel olarak merkez teş-
kilatlarımızdaki personeller katılmakta.

b)- Buradan alınan belgeler görevde yükselmeye esas alın-
dığından taşra teşkilatında görev yapan personellerimiz, hiz-
met içi eğitimden ve görevde yükselmede mağdur olmakta.
21- Nöbet görevleri gece hizmetleri statüsünde yapıldı-
ğı halde, ücret ödemelerinde fazla mesai  adı altında öde-
niyor. ( Nöbetle Mesai kavramı farklıdır.)  Yurt-Kur’da 
fazla çalışma ücretleri artırılmalıdır. Nöbete kalan per-
sonelin, mesai ücreti, eş değer nöbet hizmeti yapan di-
ğer kurumlardaki statüye çekilmeli, hastanelerde ve yatı-
lı okullarda olduğu gibi yükseltilmelidir. Not: Genel Mü-
dür Bu iş yasalaştığı için bu sorunu çözemiyoruz diyor.
22- Koruma ve güvenlik personeline ödenen giyim yardı-
mında en son uygulanan açık alan ve kapalı alan uygulaması 
haksızlıklara neden olmaktadır. Çünkü kurumda görev yapan 
Koruma Güvenlik personelinin büyük çoğunluğu açık alanda 
görev yapmaktadır. Eksik ödenen giyim yardımının ödenme-
si sağlanmalıdır.       

23- 24 saat nöbet tutan personele hafta içi saat 17.00’dan 
saat 08.30’a kadar devam eden nöbeti için 6,5 saat; Cu-
martesi, Pazar ve diğer resmi tatil günleri için 15,5 saat; 
yarım çalışma günleri için 11 saat mesai ve hafta içi bir 
gün izin verilmektedir. Yurtlarda 24 saat esasına göre gö-
rev yapan personele tutmuş oldukları nöbetlerin karşı-
lığı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu 
gibi nöbet parası adı altında ücreti artırılarak ödenmelidir. 
24- Yurtlarda nöbet tutan personele(nöbetçi memurlarına) nö-
bet ücreti verilmelidir. Örn: sağlık kuruluşlarındaki gibi.).

25- Yurtkur da görev yapan yurt yönetim memuru kadro-
su kütüphaneci, sosyal çalışmacı vb. gibi unvanlı kadro hali-
ne getirilmelidir.

26- Yurtkur yönetim kuruluna çalışanları temsilen yetkili 
sendikadan sendika üyesi bir kişinin seçilmesi için düzenle-
me yapılmalıdır.

27- Yurt-Kur’un kız yurtlarında yeterli bayan memur is-
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tihdamı sağlanmadığından bayan personel eksikliğini kapa-
tabilmek için erkek personel gün aşırı nöbet tutmaktadır. Bu 
yoğunluğun giderilmesi için bayan personel sayısının yeter-
li hale getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca nöbet ücretleri de 
tatminkâr hale getirilmelidir.

28- Görevde yükselme yönetmeliğinin ekindeki değerlen-
dirme formunda bulunan;

a) Değerlendirme formunun seminerler bölümünde semi-
nere katılanlara seminerin saatine göre 0,5 ile 1 puan veril-
mektedir. Bu durum kurumun görevde yükselme sınavlarında 
haksızlıklara neden olmaktadır.  Seminere katılmak persone-
lin tercihinde olmadığından seminerlere katılımlarda da eşit-
sizliklere neden olmaktadır. Bu nedenle bazı personel 4- 5 se-
minere katılmışken, bazıları da 1–2 seminere katılmaları pu-
anlamada eşitsizliğe neden olmaktadır. Dolayısıyla persone-
lin bilgi ve becerisinin arttırılması nedeniyle seminerlere de-
vam edilmeli ancak, seminerler ya görevde yükselme sınav-
larında değerlendirmeye alınmamalı ya da tüm personele eşit 
sayıda seminer verildikten sonra görevde yükselme sınavı ya-
pılmalıdır.

b) Değerlendirme formunun ödüller bölümünde takdir ve 
teşekkür alanlara 2 ve 4 puan verilmektedir. Bilindiği memu-
run olağan üstü bir olayda hayatını tehlikeye atacak şekil-
de (yangın, sel, deprem) görev yapması durumunda atamaya 
yetkili amir tarafından ikramiye, takdir, teşekkür vb. ödüller 
verebilmektedir. Ancak atamaya yetkili amirlerin bu kriterle-
ri dikkate alarak ödül verdiği kuşkuludur. Şöyle ki; 90 ile 100 
arasında sicil alan personele herhangi bir ödül verilmemesi, 
sicil amirlerinin verdiği ödülleri tartışılır duruma getirmiştir. 
Dolayısıyla bu madde tamamen kaldırılmalıdır.

c) Aynı talimatın ekinde bulunan hizmet süresi-
nin hesaplanmasında 1 yıldan 10 yıla kadar hizme-
ti olan personele her yıl için 1 puan, 10 yıldan sonra-
sı için ise 0,15 puan verilmektedir. Bu durum hizmeti faz-
la olan personelin cezalandırılmasına neden olmaktadır.
Bu haksızlığın ortadan kaldırılması için hizmet süresi ayrı 
ayrı değerlendirmek yerine her hizmet yılı için 1 puan uygu-
lamalıdır. Görevde yükselme sınavlarında puanlamaya; sade-
ce, personelin sicili, hizmet süresi ve eğitim durumu dikkate 
alınarak şartları tutan tüm personelin katılımının sağlanması 
doğru olacaktır.

d)Görevde yükselme seminerine ve akabinde yapılan sı-

nava çağrılan (Müdür, Md/Yrd. Şef ) personelden sınava katı-
lım ücreti alınmaktadır. Örnek en son 15 Haziran 03 Temmuz 
2009 tarihinde yapılan Müdürlük sınavı için 900 TL.  Alın-
mıştır.  Söz Konusu sınav ve seminer kurum tarafından yine 
kurum için yapıldığından bahse konu sınav masrafının kurum 
tarafından karşılanmalıdır.

e) 1- 30 Ocak 2000 Tarih 23949 sayılı resmi gazete’de ya-
yınlanan yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumuna ait görevde 
yükselme yönetmenliğinin 9 ncu maddesinin ( ı ) bendinde 
yer alan bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

ı) Bölge müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1- En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak.
2- En az 5 yıllını kurumunda geçirmiş olmak kaydıyla 10 

yıllık hizmeti olmak.
3- Müfettiş, hukuk müşaviri, bilgi işlem müdürü, birim 

müdürü, şube müdürü, yurt müdürü, kadro ve unvanlarında 
en az 2 yıl hizmeti olmak.    Demektedir

j) Daire başkanı ve bölge müdürü kadrolarına atanabilmek 
için;

1) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak
2) En az beş yılını Kurumda geçirmiş olmak kaydıyla on 

yıl hizmeti olmak.
3) Müfettiş, hukuk müşaviri, bilgi işlem müdürü, birim 

müdürü, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı, yurt müdürü 
kadro unvanında en az iki yıl hizmeti olmak

Ancak 01.11.2003 tarih ve 25276 sayılı resmi gazete ya-
yınlanan yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumuna ait görevde 
yükselme yönetmenliğinin…  9 ncu maddesindeki ( ı ,) , (j), 
(k), ve (m) bentleri ise madde metninden çıkarılmış.

Yukarıda(ı) bendinin kaldırılmasıyla Bölge müdür yar-
dımcısı (j) bendinin kaldırılmasıyla daire başkanı bölge mü-
dürü kadrolarına atanabilmek için ilgi yönetmenlikteki mad-
deler iptal edilmiş başka kurumlarda çalışanlar bu kadrolara 
atanmaktadır esas çalışanlar mağdur edilmektedir. Bu mad-
delerin tekrar yönetmenlikte yer alması.

29- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. madde-
sinde memurlara uygulanacak disiplin cezaları belirlenmiştir. 
Bir suça iki ceza uygulanamaz, ilkesi çerçevesinde maaş ke-
sim cezası verilen personelden ayrıca ek ödeme kesilmesi ce-
zası vermemelidir.
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Katsayı adaletsizliği yıllardır tartışılır. 
Bu konuda yıllardır mücadele eden Türk 
Eğitim Sen, son yıllarda problemi hem 
YÖK nezdinde hem de 17. Milli Eğitim 
Şurası’nda dile getirmiştir.

Katsayı uygulaması mesleki teknik eği-
timi son derece olumsuz etkilemiş bir uygu-
lamadır. Eğitimin problemlerine ideolojik 
yaklaşmanın sonucunda, pedogoji bir yana 
bırakılmış ve binlerce öğrencimize, adeta, 
bir zulüm yaşatılmıştır.

Katsayı engelini imam hatiplerin elimine edilmesi ar-
zusu ile koyanlar, bu adaletsizliğin mesleki teknik eğiti-
mi nasıl bir cendereye soktuğunu yıllardır görmezden gel-
mişlerdir. Katsayı konusu pedagoji ilmi çerçevesinde, si-
yasi değerlendirmelerin tamamen dışında değerlendiril-
mesi gereken bir problemdir. Çocuklarımızın geleceğini 
ipotek altına almak anlamına gelecek katsayı problemini, 
siyasi nemalanma sahası olarak görenler, aynı zamanda, 
eğitime en büyük kötülüğü yapanlardır.

Türk Eğitim Sen, katsayı probleminin çözümünün 
2010 yılına bırakılmadan çözülmesi gerektiği konusunu 
2008 yılında da dile getirmiş, ancak YÖK, problemi 2010 

yılına kadar taşımıştır. Problemin çözül-
memesi ÖSS değişikliğinin 2010 yılına 
ertelenmesi yüzbinlerce öğrencimizin 
daha mağdur edilmesi sonucunu doğur-
muştur.

Eğitim öğretimdeki başarımız, ço-
cuklarımızın eğitimi önündeki tüm en-
gelleri kaldırmamız milletimizin ve ül-
kemizin geleceğini doğrudan etkileyen 
bir durumdur. Dolayısıyla, probleme si-
yasi bir gözlükle bakanlar, konuyu ideo-

lojik pencereden görenler yıllardır çocuklarımızın yaşadı-
ğı acının ana sorumlularıdır.

Türk Eğitim Sen olarak, imam hatiplerin de meslek li-
selerinin de diğer bütün liselerimiz gibi bizim olduğunu, 
burada okuyan çocukların bizim evlatlarımız olduğunu 
biliyor ve bu ülkede yaşayan, siyasi görüşü ne olursa ol-
sun herkesin çocuklarımıza bu gözle bakmasını ve eğiti-
min tüm problemlerini bu gözle değerlendirmelerini isti-
yoruz. Katsayı problemi geç de olsa bu yeni uygulama ile 
sona erecektir. Bütün çocuklarımıza hayırlı olmasını dili-
yoruz.

                   TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ

Sendikamızın 2003 yılından beridir yürüttüğü Ferdi 
Kaza Sigortası hizmeti kapsamında; 2009 yılının ilk se-
kiz ayı itibariyle vefat eden oniki üyemizin yasal varisle-
rine tazminatları ödenmiştir.

Bu yıl içerisinde yakınlarına 10.000 TL sigorta tazmi-
natı ödenen üyelerimiz şunlardır: Mehmet Keskin, Mu-
rat Şahin, Mustafa Aybek, Gülnur Türkoğlu, Şaban Çı-
nar, Celal Bayar Türkoğlu, Ender Baştürk, Halil İbra-
him Zarif (Kaza daha önceki dönemde olduğu için te-
minatı 5.000 TL olarak ödenmiştir), Çetin Çağlar Binici, 
Hacı Kiraz, Hüseyin Dikme (Kalıcı sakatlık oranına göre 
3.900 TL ödenmiştir)  ve Nuray Çırak Kızılaslan.

Ebediyete uğurladığımız üyelerimize yüce Allah’tan 
rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyoruz.

Bütün üyelerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

KATSAYI ADALETSİZLİĞİ ÇOK CANLAR YAKTI

 FERDİ KAZA 
SİGORTASI HİZMETİ 

DEVAM EDİYOR
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Bilindiği üzere; Konfederasyonumuzun açmış olduğu ip-
tal davası ile ilgili olarak; Danıştay 10. Dairesi 31.12.2008 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Katılım Payının 
Uygulanması hakkında tebliğin yürütmesinin durdurulması-
na karar vermiş, yine mahkeme kararında; 5510 sayılı yasa-
nın 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigor-
talı olarak istihdam edilenler ve bunların bakmakla yüküm-
lü oldukları aile fertlerinden tedavi görenlerden ek katılım 
payı alınmayacağı,”5510 sayılı kanunun geçici 12. madde-
sinin 2. fıkrasında “ilgili kayıt ve işlemlerin sosyal güven-
lik kurumu tarafından devralınması halinde devir tarihinden 
sonra anılan kanunun ilgili hükümleri uygulanır.” Kuralı-
nın yer aldığı 5828 sayılı yasanın 28. maddesinde, özel sağ-
lık kurum ve kuruluşları (özel sağlık kurumları) ile kamu-
ya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran hastalardan 
katılım payı alınmasına olanak sağlayan bir 
kural olmamasına rağmen tebliğ hükümleri 
ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına baş-
vuran hastalardan yüksek miktarda katılım 
payı alınmasına olanak sağlanmasının huku-
ka aykırı olduğu gerekçesi yer almıştır.

Yürütmeyi durdurma kararı ile katılım 
payı alınmasına dair tebliğ hükmü iptal edil-
mesine rağmen, kamu görevlilerinin lehi-
ne gelişen her durumu yasal düzenleme ile 
bertaraf eden siyasi iktidar, çıkarmış olduğu 
torba kanun ile; hukuka aykırılığı, yargı kararı ile sabit olan 
tebliğ hükmüne yasal gerekçe oluşturmaya çalışmış, 5917 
sayılı kanunun 17. maddesi 178 sayılı KHK eklenen geçici 
9. madde dayanak teşkil edecek şekilde, 04.09.2009 tarihli 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
Genelgesi yayımlanmıştır. 

Genelge ve dayanağı niteliğindeki, mevzuat incelendi-
ğinde; Tedavi katılım payı miktarının belirlenmesi hususun-
da Sosyal Güvenlik Bakanlığından başka Maliye Bakanlığı-
nın da yetkili kılındığı, devir işlemleri tamamlanmamasına 
rağmen tedavi katılım payı alınması imkanı getirildiği, ön-
ceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulma-
dığı hususunun dikkate alınmadığı ve en önemlisi Anayasa 

Mahkemesi Sosyal güvenlik yasasının iptaline ilişkin ver-
miş olduğu 2006/11E-2006/112K Sayılı kararında; “......... 
Yasa koyucunun Anayasa’nın 7. maddesi uyarınca sahip ol-
duğu genel düzenleme yetkisi kapsamında bulunan konu-
ların, 128. maddede özel olarak vurgulanarak yasa ile ya-
pılmasının Anayasa buyruğu haline getirilmesi, Devletin en 
temel işlevlerinden olan kamu hizmetinin görülmesindeki 
yeri tartışmasız olan kamu görevlileri için statülerine, yap-
tıkları görevin gereklerine uygun, emeklileri için de önce-
ki statüleri ile uyumlu ayrı yasal düzenleme yapılmasını ge-
rekli kılmaktadır. Ancak, düzenlemenin aynı hukuksal ko-
numda bulunmayanların bu özelliklerini ve farklılıkları-
nı yansıtmak koşuluyla aynı veya başka bir yasa içinde ya-
pılması hususu kuşkusuz yasa koyucunun takdiri içindedir. 
........Belirtilen nedenlerle, 5510 sayılı Yasa’da, aynı hukuk-

sal konumda bulunmayan memurlar ve diğer 
kamu görevlileri ile bunlar dışında kalan si-
gortalıların yukarıda belirtilen özellikleri gö-
zetilmeksizin aynı sisteme bağlı tutulması, 
Anayasa’nın 2, 10. ve 128. maddelerine ay-
kırıdır. Dava konusu düzenlemelerin memur-
lar ve diğer kamu görevlileri yönünden ipta-
li gerekir.” Yer alan Temel gerekçeye aykırı 
bir düzenleme yapıldığı gerçeği ortaya çık-
maktadır.

Kısaca; siyasi irade yargı organlarının 
vermiş olduğu kararları uygulama yerine, bu kararları çeşitli 
mevzuatlarla ortadan kaldırma alışkanlığını sürdürmektedir.

Konfederasyonumuz konunun her platformda takipçisi 
olduğunu, bu yasaya ilişkin Genelge hükmü yayınladığın-
da, konu ile ilgili Anayasaya aykırılık itirazıyla yargıya baş-
vuracağını web sitemizde ilan etmiş, Genelgenin dayanağı 
yasa kurallarının Anayasaya Mahkemesine gönderilmesi ta-
lebi de dahil olmak üzere Danıştay da Anayasaya aykırılık 
iddiası ile iptal davası açmıştır.

Konfederasyonumuz kamu çalışanlarının aleyhine geli-
şen her duruma karşı yargı yoluna başvurmaktan kaçınma-
yacaktır.

TEDAVİ KATILIM PAYININ İPTALİ İLE 
İLGİLİ DAVA AÇTIK

Diyarbakırlı,Vanlı, Erzurumlu, 

Trabzonlu, İstanbullu ve Trakyalı 

Hep Bir Milletin Evlatları 

Hep Aynı Cevherin Damarlarıdır.

                                                                   M.K. Atatürk
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Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kad-
rolara nasıl atama yapılacağı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğ-
retim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavla-
rına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde” dü-
zenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 19 eylül itibariyle 
değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1- Sözlü sınav 
kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmiş, 2- Araştırma görevlisi 
kadrolarına başvurularda 100 tam not üzerinden en az 65 al-
mış olma zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 
SÖZLÜ SINAV KALDIRILDI
Yönetmelikte en göze çarpan husus sözlü sınav olarak 

yapılacağı belirlenen giriş sınavının yazılıya dönüştürülme-
sidir. Hali hazırdaki düzenlemeye göre adaylar araştırma 
görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, Uzman, Çevirici ve 
Eğitim-Öğretim Planlamacısı olabilmek için ALES’in, li-
sans mezuniyet notunun ve yabancı dil puanının belirli kat-
sayılar ile çarpılması sonucu oluşan bir puan üzerinden alın-
maktadır. Bu uygulamada ayrıca bir sözlü sınav da yapıl-
maktadır. Bu sözlü sınavın da bir yüzdelik katkısı bulun-
maktadır. İşte uygulamadaki bu sözlü sınav, yazılı sınava 
dönüştürülmüştür.

 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ OLMADA ŞART DEĞİ-

ŞİKLİĞİ
Önceki düzenlemede araşatırma görevlisi olabilmek için 

“100 tam not üzerinden en az 65; 4 tam not üzerinden en az 
2.50 lisans mezuniyet notuna sahip olmak” gerekmekteydi. 
Yeni düzenlemede bu şarta, özel şartlar arasında yer veril-
memiştir. Dolaysıyla 10 tam not üzerinden en az 60 ile me-
zun olan aday da başvuru yapabilecektir.

Öğretim görevlisi, okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-
Öğretim Planlamacısı kadrolarına başvuru özel şartlarında 
hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

 ALES’İN AĞIRLIK PAYI AZALTILDI, LİSANS ME-
ZUNİYET NOTUNUN AĞIRLIĞI ARTTIRILDI

Hali hazırdaki uygulamaya göre araştırma görevlisi, öğ-
retim görevlisi veya okutman alımında iki değerlendirme 
bulunmaktadır. Ön değerlendirme ve değerlendirme... 

Ön değerlendirmede; müracaat eden adaylar arasından 
ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar aday, 

- ALES puanının %60’ı, 
- yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokulları-

na müracaatlarda ise 
- ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun 

%30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde 
ilan edilemktedir. 

Daha sonra bu kişiler giriş sınavına çağrılmaktadır. Bu-
rada bir değişiklik bulunmamaktadır. 

Değerlendirme ise giriş sınavından sonra yapılmaktadır. 
İşte değerlendirme bölümünde önemli bir değişiklik yapıl-
mıştır. Hali hazırdaki uygulamada ALES’in ağırlığı yüzde 
55 ike yeni uygulamada bu ağırlık yüzde 30’a düşürülmüş; 
lisans mezuniyet notunun ağırlığı yüzde 15’ten yüzde 30’a 
çıkarılmış; yabancı dil puanının ağırlığı yüzde 15’ten yüz-
de 10’a düşürülmüş; giriş sınav notunun ağırlığı ise yüzde 
15’ten yüzde 30’a çıkarılmıştır.

Meslek yüksekokuluna akademik personel alımının de-
ğerlendirme bölümünde de değişiklik yapılmıştır. Yeni uy-
gulama şu şekildedir:

Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini 
(merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendiril-
mesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunma-
ması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans me-
zuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini 
hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sı-
rasına göre belirler.” 

Kaynak:memurlar.net

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
VE OKUTMAN OLMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

ANKARA 1 NO’LU ŞUBE 
MAKRO MARKETLE ANLAŞMA YAPTI
Sayın Üyemiz;
Türk Eğitim-Sen Makro Gold Kart üyeliğiniz hayırlı olsun.
Türk Eğitim-Sen Ankara Şubeleri ile Makromarket San. Ve 

Tic. A.Ş. arasında yapılan anlaşma sonucu, Türk Eğitim-Sen An-
kara Şubeleri üyeleri; kendilerine şubelerince dağıtılacak Mak-
ro Gold Kartlarıyla birlikte ekindeki formları doldurup herhan-
gi bir Makromarket Şubesine Türk Eğitim-Sen üyeliklerini belir-
tip, formlarını teslim ettikleri süreyi takiben kart üyelikleri başla-
yacaktır.

Üyelik ile;
Makro kartın avantajlarının yanı sıra belirlenmiş ürün grup-

larından Makro Para veya 
Puan kazanabileceksiniz. 
Kasada yekün üzerinden 
%2,5 daha ekstra indirim 
kazanacaksınız. Kazandığınız Makro paraları ve puanları, kasada 
ödeme yaparken anında harcayabilir veya biriktirerek alışverişle-
rinizde kullanabilirsiniz.

Türk Eğitim-Sen üyelerine kart ücretsizdir. Türk Eğitim-Sen 
üyeleri “ Makro Kart Gold” ile Lale Restaurantlardan %12,5 indi-
rim kazanacaklar. Makromarket Şubesi olan diğer illerdeki Türk 
Eğitim-Sen Şubeleri istedikleri takdirde yapılan bu anlaşmadan 
yararlanabilecektir.
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Türk Eğitim-Sen, Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi Yardımcı Doçent Dr. Erdal AKSOY ile birlikte 
üniversite öğrencileri ile ilgili bir anket çalışması gerçekleştir-
di. Üniversite öğrencilerine yönelik yapılan geniş çaplı anketin 
“üniversite öğrencilerinin eğitimden beklentileri ve sosyal 
ilişki kurma becerileri” ile “üniversite öğrencilerinin gele-
ceğe bakışları” bölümünü şimdi açıklıyoruz. Kapalı ve açık 
uçlu soruların yöneltildiği anket çalışması; Marmara Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gaziantep Üniversi-
tesi olmak üzere toplam 6 üniversitede 953 üniversite öğren-
cisi üzerinde uygulandı.  Ankete katılanların yüzde 59,7’si 
kadın,  yüzde 40,3’ü erkektir. 

ÖĞRENCİLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
SORUNU İŞSİZLİK 

Ankete katılan öğrencilere “Türkiye’nin en büyük so-
runu nedir?” sorusunu yönelttik Buna göre öğrencilere göre 
Türkiye’nin en büyük sorunu yüzde 33 ile işsizliktir. Bunu 
yüzde 25.1 ile ekonomik kriz, yüzde 15 ile terör, yüzde 13.3 
ile siyasal gerginlikler, yüzde 8.6 ile demokrasi sorunu, yüzde 
1 ile AB ile ilişkiler sorunu takip etmektedir. Bu soruya diğer 
cevabı verenlerin oranı ise yüzde 4’tür.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 60.3’ÜNÜN TERCİHİ 
KAMU SEKTÖRÜ 

Anketten, öğrencilerin gönlünde kamu sektörü yattığı ger-
çeği ortaya çıktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra han-
gi sektörde çalışmak istediklerini sorduğumuz öğrencile-
rin; yüzde 60,3’ü kamu sektöründe, yüzde 25,1’i özel sek-
törde, yüzde 14,6’sı ise kendi işyerlerinde çalışmak istedik-
lerini belirtmişlerdir. Yaşanan ekonomik krizin mezunların 
özel sektör yerine kamu sektörüne yönelmelerinde önemli bir 
faktör olduğu görülmektedir. 

ÖĞRENCİLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İŞ GA-
RANTİSİ OLMASI NEDENİYLE KAMU SEKTÖRÜNÜ 
TERCİH EDİYOR 

Ankete katılan öğrencilere üniversiteden mezun olduktan 
sonra kamu sektörde çalışmak istemelerinin nedenlerinin da-
ğılımına baktığımızda; iş garantisi olduğu için kamu sektö-
rünü tercih edenlerin oranı yüzde 69,8, ekonomik krizden 
etkilenmemek için bu sektörü tercih edenlerin oranı yüz-
de 12,2, maaşlar zamanında alındığı için bu sektörü tercih 
edenlerin oranı yüzde 11,7, kamu sektöründe maaşlar yük-
sek olduğu için tercih ettiklerini belirtenlerin oranı sadece 
yüzde 1,9 olarak gözlenmiştir. Yüzde 4,4 oranında diğer se-
çeneğini işaretleyenlerin ise yüzde 22 , 2’si millete hizmet et-
mek, yüzde 22,2’si para kaygıları olmadığı için bu sektörü ter-
cih ettiklerini belirtmişlerdir. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRETİMİ ÖĞRENCİLERİN SADE-
CE YÜZDE 15.8’İNİN TAM OLARAK BEKLENTİLERİ-
Nİ KARŞILIYOR 

Ankete katılan öğrencilere “üniversite öğretimi beklenti-
nize cevap vermekte mi?” sorusuna yüzde 34,8’i hayır, yüz-
de 49,4’ü kısmen, yüzde 15,8’i evet demiştir. Dolayısıyla, 

öğrencilerin yaklaşık olarak yüzde 85’i üniversitelerde ve-
rilen öğretimin beklentilerini karşılayamadığı ortaya çık-
maktadır. 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 37.5’İ VERİLEN AKADE-
MİK EĞİTİMİ YETERLİ BULMUYOR 

Ankete katılan  öğrencilerin üniversite öğretiminden bek-
lentilerinin karşılanmamasının nedenleri dağılımına baktığı-
mızda; yüzde 40,9’u üniversite ortamının beklentilerini 
karşılamadığını, yüzde 37,5’i üniversitede verilen akade-
mik eğitimi yeterli bulmadığını, yüzde 16,1’i ders dışı et-
kinliklerin çok az olduğunu düşünmekte, yüzde 5,5’i arka-
daşlık ilişkilerini samimi bulmadıkları yönünde görüş be-
yan etmektedirler. 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 26.9’U ÜNİVERSİTEDE-
Kİ İLİŞKİLERİN ÇIKARA DAYALI OLDUĞUNU DÜ-
ŞÜNÜYOR 

Ankete katılan öğrencilere “üniversitedeki ilişkilerinizde 
en önemli problem nedir?” sorusunu sorduk. Buna göre an-
kete katılanların yüzde 26,9’u ilişkilerin çıkara dayandığı-
nı, yüzde 19,4’ü ilişkilerin yüzeysel olduğunu, yüzde 17,5’i 
aşırı bireysellik ve bencillik olduğunu, yüzde 16,9’u öğren-
ciler arasında gruplaşma, yüzde 11,8’i aralarında iletişim-
sizliğin var olduğunu, yüzde 4,4’ü üniversitelerdeki arka-
daşlık ilişkilerinde aşırı rekabetin var olduğu yönünde gö-
rüş belirtmektedirler. Bu soruya diğer cevabı verenlerin oranı 
yüzde 3’tür. 

Çalışmaya katılan üniversite öğrencilerine karşı cins arka-
daşlık ilişkilerinde karşılaştıkları en önemli problem sorul-
duğunda; yüzde 28,8’i önyargılı tutum ve davranışlar, yüz-
de 24,7’si iletişimsizlik, yüzde 17 ilişkilerin çıkara dayan-
ması, yüzde 14,4’ü ilişkilerin yüzeysel olması, yüzde 10,6’sı 
karşı cinsin kendini üstün görmesi şeklinde görüş belirtmiş-
lerdir. 

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 50.3’Ü GELECEKTEN 
UMUTLU İKEN, YÜZDE 31.5’İ UMUTSUZ 

Üniversite öğrencilerine “gelecekle ilgili tasarılarınızda 
umutlu bir bekleyiş içerisinde misiniz?” sorusu soruldu-
ğunda; öğrencilerin yüzde 50,3’ü evet, yüzde 31,5’i hayır, 
yüzde 18,2’si fi krim yok şeklinde cevaplar vermişlerdir. 

Anket sonuçları ile ilgili açıklama yapan Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı İsmail KONCUK şunları söyledi: “ Üniversi-
te öğrencilerine uyguladığımız bu anket, üniversite öğre-
timinin öğrencilerin beklentileriyle tam olarak örtüşme-
diğini, öğrencilerin akademik eğitimi yetersiz bulduğu-
nu, ekonomik krizin de etkisiyle öğrencilerin özel sektör 
yerine, kamu sektörünü tercih ettiğini ortaya koymuştur. 
Bu noktada gençlerin iş ararken, geleceklerini garanti al-
tına almak istedikleri ve ekonomik krizin üniversitelileri 
de olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır. İşsiz, aşsız, gelecek-
ten umutsuz gençlerle sağlıklı bir toplum yaratamayaca-
ğımız aşikardır. Bu nedenle üniversite gençlerine gerekli 
imkânlar sağlanmalı, işsizlik sorunu ortadan kaldırılmalı, 
gençlerimizin geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıyız.” 

ÜNİVERSİTELİLER KAMU SEKTÖRÜNÜ 
TERCİH EDİYOR




