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Üniversiteli İşçiler Taleplerinin Yerine Getirilmesini Bekliyor
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, ''yönetici atamak için kıstasımız iktidarlara sadakat değil, devletine ve milletine sadakatliler
olmalıdır.'' dedi.

Kamuda ehl�yetl� ve l�yakat sah�b� yönet�c�ler�n yer alması �ç�n ac�len b�r s�stem�n kurulması gerekt�ğ�n� sözler�ne ekleyen Türk�ye Kamu-Sen ve

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahvec�, çalışanların menfaatler� doğrultusunda b�rl�k çağrısında bulundu.

Türk�ye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahvec�, “Ün�vers�tel� �şç�ler de talepler�n�n yer�ne get�r�lmes�n� bekl�yor. 2015 yılında

bağlanan b�r kararın beklet�lmes� doğru değ�ld�r. Kanun� düzenlemey� yapmıyorlar. Mülakatın kaldırılması noktasında c�dd� sıkıntılar var. Mülakat

yapılan her kurumda ben�m hakkım yen�ld� d�yenler�n sayısı artıyor. K�msen�n hakkının yen�lmes�ne �z�n vermeyel�m. Mülakat uygulaması

adalets�zl�k get�r�yor. Ehl�yet� ve l�yakat� esas alan b�r anlayışa �ht�yacımız var. Bütün kamuyu kapsayacak şek�lde l�yakatl� yönet�c� atayab�lmek �ç

b�r s�steme �ht�yacımız var. Sayın MEB Bakanı’nın da söyled�ğ� g�b�, “b�z l�yakatl� olduğu �ç�n Kabe’n�n anahtarını gayr� Müsl�me tesl�m eden b�r

anlayıştan geld�k ama ş�md� b�r okulun yönet�m�n� l�yakatl� b�r yönet�c�ye tesl�m edem�yoruz” d�yor. Bu b�z�m de söyled�ğ�m�z yer�nde doğru b�r

tesp�tt�r. Bu tesp�t�n ardından yapılab�lecek tek şey, bütün kamuyu kapsayacak şek�lde l�yakatl� ve ehl�yetl� �ş�n� yapab�lecek kapas�tede olan

�nsanları öne çıkarab�lmek, yönet�c� olarak atayab�lmek adına yen� b�r s�steme �ht�yacımız var. Bu konuda yönet�c� atamak �ç�n kıstasımız �kt�darla

sadakat değ�l, devlet�ne ve m�llet�ne sadakatl�ler olmalıdır. 

Türk�ye Kamu-Sen sözleşmel�ler�n kadroya alınmasıyla �lg�l� b�rçok çalışmaya �mzamızı attık. Yapılanları görmezden gelmemek lazım. İş kollarında

send�kalarımız bütün talepler� toparlıyor. Bütün sıkıntılar masaya yatırılacak. Bunlarda b�r� de çalışırken alınırken ek ödemeler�n emekl�l�ğe

yansımamasıdır. Bütün meseleler çözüme kavuşturulması �ç�n mücadele edeceğ�z. Ama bunun �ç�n yeter�nce müzakere ed�lmeyen bu konuların

masaya yatırılması gerek�r. H�zmet kollarının daha güçlü gelmes� gerek�yor. Maalesef kağıttan �baret sözleşme yapılıyor. 

B�rl�k olalım ve daha güçlü ses�m�z çıksın denmes� gerek�rken masada oturmamızdan rahatsız olanlara seslenerek; kamu çalışanlarının menfaat�

doğrultusunda kanundan kaynaklanan her türlü hakkı kullanmada b�rl�k olmaya hazır olduğumuzu bel�rt�yorum.” ded�.
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