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“Gündem” ded�ğ�m�z meşgul�yet mevzuları farklı farklı. Ülke gündem�
var, dünya gündem� var, yazarın kend� gündem� var vs. B�r de şüphes�z
k� okuyucuların, vatandaşların gündem� var. “Ün�vers�tel� İşç�”
statüsündek� okuyucularımız memurluğa geçmek �st�yorlar. Bu da
onların, yana-yakıla anlatmaya çalıştıkları gündemler�.
Bundan dolayı çok dertl�ler. On yıl önce y�ne bu sütunda dertler�ne
aracılık yapmışız ama h�çb�r gel�şme olmamış. Bu defa tekrar b�ze
yazdılar. Türk�ye gündem�, apayrı yerde olduğu �ç�n mektuplarını
gazeten�n �lg�l� sütunlarına göndermeler�n� r�ca ett�k. Fakat onlar,
sesler�n�n ısrarla buradan duyurulmasını �sted�ler. Çok sayıda mektup
aldık. Sütunumuzda okuyucu mektubu yayınlama âdet�m�z yoktur. Kırk
küsur yıllık meslek hayatımızda yayınladığımız okuyucu mektubu belk�
dördü bulur. Bu defa y�ne b�r �st�sna uygulayarak bu vatandaşlarımızla
�lg�l� bakanlıklar, hükûmet, devlet arasında mevzubah�s dertl�ler�n
meramlarını anlatmalarına tercüman olmak �sted�k.
Gelen mektupların b�rkaçının b�rleşt�r�lm�ş şekl� aşağıdadır. B�z, d�le
get�r�len talepler� hem sam�m� ve hem de haklı bulduk. Kaale alınmasını

bekler�z:
.....
-Ün�vers�te mezunu olmamıza rağmen kurumlar arası geç�ş hakkımız yok, tay�n hakkımız yok,
�mza yetk�m�z yok, derece yükseltme hakkımız h�ç yok.
Ün�vers�te mezunu �şç�ler, tahs�l yapmış oldukları alanlarda k�ş�sel gel�ş�mler�n� tamamlamış,
becer�l� ve öz güvene sah�p, gel�ş�me açık, eğ�t�ml�, kültürlü, enerj�s�n�, b�lg�s�n� ve b�r�k�m�n�
h�zmete sunmak adına hazırdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ün�vers�te mezunu
�şç�ler sorumluluk ve yetk� ver�ld�ğ�nde �ş�n� başarı �le yer�ne get�r�p görev almış olduğu kamu
kurumunun h�zmet performansını daha fazla artırmak �stemekted�rler. N�tel�kl� �ş gücünün ve
�novasyonun çok değerl� olduğu çağımızda devlet aklı �ş�n�n ehl�, yetenekl� personel�nden daha
fazla �st�fade etmel�d�r.
Statü değ�ş�kl�ğ� yapıldığı takd�rde devlet�m�ze olan mal�yetler� azalacaktır. Kamu kurum ve
kuruluşlarında beled�yelerde ve KİT'lerde çalışan ün�vers�te mezunu �şç�ler �ç�n yapılacak olan
statü değ�ş�kl�ğ� açıklığa kavuşturulması gereken b�r konudur.
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Yorumunu GönderYorumunu Gönder

Yorumlarınız ed�tör onayından geçt�kten sonra yayınlanacaktır. Küfür, hakaret, büyük harf ve k�ş� ve kurumları renc�de ed�c� yorumlar
onaylanmamaktadır. Yap�lan yorumlardan yazarları sorumludur.Kurumumuz h�çb�r şek�lde sorumlu tutulamaz.

Ün�vers�te mezunu olup, �şç� olarak çalışanların, memur kadrolarına geç�r�lmeler� çalışma barışı
ve anayasal eş�tl�k �lkes�n�n de gereğ� olarak ortada durmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında beled�yelerde ve KİT'lerde görev yapan ün�vers�te mezunu
�şç�ler�n memur kadrolarına atamalarının gerçekleşt�r�lmes� bu personel�n geleceğe yönel�k
önler�ndek� engeller� kalkacaktır.
Sonuç olarak ün�vers�te mezunu �şç�, mağdur konumundadır. Kadro ver�lmes�ndek� �lk şart eğ�t�m
şartı olmalı.
.....
-B�l�nd�ğ� üzere kamu kurum ve kuruluşlarında �şç�, memur ve sözleşmel� memur statüsünde
personelle �şler yürütülmekted�r. Memur ve sözleşmel� memur statüsünde değerlend�r�lenler
unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı g�b� makamlarda
bulunmaktadırlar. Buna karşılık �şç� statüsünde değerlend�r�lenler �se terf� ve görevde yükselme
g�b� özlük haklarından faydalanamamaktadır.
Ün�vers�te mezunu olmamıza rağmen �şç� statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum,
b�z� �sted�ğ� yerde ve poz�syonda �şç� olarak çalıştırmakta, memur ve sözleşmel� memur
personeller �se meslek ve unvanının gereğ� olan müdürlüklerde ve poz�syonlarda
çalışmaktadırlar. Ün�vers�te mezunu �şç�ler olarak tay�n, nak�l, geç�c� görev g�b� özlük haklarından
faydalanamadığımız g�b� mesleğ�m�z konusundak� toplantılara, sem�nerlere, eğ�t�mlere �şç�
olduğumuzdan dolayı katılamamaktayız. Bu t�p organ�zasyonlara katılma talepler�m�z memur
olmadığımızdan dolayı kurum tarafından redded�lmekted�r. B�z ün�vers�te mezunu �şç�ler
arasında, başka b�r kuruma tay�n ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından,
eşler�nden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.
Bugüne kadar ver�len her türlü görev� layıkıyla yer�ne get�ren ün�vers�te mezunu �şç�lere,
gördükler� eğ�t�m�n gereğ� olan unvan kullanma, tay�n-terf� ve görevde yükselme hakkı ver�lmel�d�r.
Böylel�kle yapılan haksızlık uzun b�r aradan sonra düzelt�lm�ş ve aynı eğ�t�m� almış ve aynı �ş�
yapan personel arasındak� farklılıklar da kalkmış olacaktır.
.....
-B�z, kamuda, beled�yelerde ve KİT’lerde çalışan ün�vers�te mezunu �şç�ler�z. Tay�n, terf� ve
görevde yükselme hakkı �ç�n statü değ�ş�kl�ğ� �st�yoruz. Örnek: kamuda dört farklı mühend�s
çalışıyor. 4A, 4B, 4D ve İşç� Mühend�s.
İş devlet�n. 4A ve 4B tay�n terf� unvan kullanma ve görevde yükselme hakkı kullanab�l�yor. 4D ve
İşç� Mühend�s�n bu hakları yok...
.....
Gayet sev�yel� bu mektupların tamamını yayınlamaya gazeten�n bütün sayfaları ancak yeter. Şu
kadarı b�le az değ�l; mesele anlaşılıyor. Ankara’dak� ağırlıklı gündem, farklı ama gerçek gündem,
vatandaşın hayatında, gününde, rüyasında olanlardır.
Bu sese bu defa kulak ver�l�p “derd�n�z, derd�m�zd�r” d�yerek gereğ� yapılmalı.

Buraya yorumunuzu yazab�l�rs�n�z
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Karaden�z'de �lk sondajınaKaraden�z'de �lk sondajına
başladıbaşladı

Hal�ç'te yoğun traf�k! SürücülerHal�ç'te yoğun traf�k! Sürücüler
�syan ett��syan ett�
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