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HAKSIZLIKLARA KARÞI
HEP BÝRLÝKTE
MÜCADELE EDELÝM!
AKP Hükümetinin çýkartmýþ olduðu krize yönelik önlem paketleriyle sermaye kesimine
kaynak aktarýlýrken, fatura iþçi ve emekçilere kesilmekte, Kamu Emekçilerine yüzdelik
sefalet zamlarý önerilirken, her gün tüketim maddelerine yapýlan zamlarla alým gücümüz
git gide geriletilmektedir.
Ýþçilerden kesilen paralarla oluþturulan Ýþsizlik Fonu patronlarýn yaðmasýna açýlýrken,
iþçiler iþten atýlmakta, yoksulluk her geçen gün biraz daha biz emekçileri vurmaktadýr.
Kendisine dokunulduðunda demokrat kesilen AKP Hükümeti, sýra iþçi ve emekçilere
gelince her türlü hukuksuz ve anti demokratik uygulamalarýna devam etmektedir.
AKP iktidarýnca Liyakat ve Kariyer ilkeleri bir tarafa býrakýlarak bütün kurumlarda pervasýzca
siyasi kadrolaþma yapýlmakta, kadrolaþmaya karþý alýnan yargý kararlarý ya uygulanmamakta,
ya da uygulanmak zorunda kalýndýðýnda yargý kararlarýna karþý hile yoluna gidilerek, bu
kararlarý boþa çýkartan tutumlar takýnýlmaktadýr.
YARGI KARARLARI HÝÇE SAYILIYOR!
Sendikamýzýn açtýðý dava sonucunda; Eðitim Uzmaný, Uzman, Þef vb. kadrolarda
bulunanlarýn sýnavsýz olarak Ýl Müdür Yardýmcýlýðýna atanmalarýnýn önünü açan 8 Temmuz
2005 tarihli Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Deðiþikliði Yönetmeliðinin ilgili hükümlerinin yürütmesi, Danýþtay 2. Dairesi tarafýndan
17.03.2006 tarihinde oybirliði ile durdurulmuþtur.
Ancak idare, yürütmenin durdurulduðu tarihe kadar, yönetmelik hükümlerine dayanarak
Þef, Eðitim Uzmaný vb. kadrolardaki 16 kiþinin Ýl Müdür Yardýmcýsý olarak atamalarýný
yapmýþtýr.
Ýdare, tüm bunlarý yaparken, hukuku, idarenin hiyerarþik yapýlanmasýný, liyakat ve
kariyer ilkelerini yok saymýþ, yapýlan hiçbir uyarýyý da dikkate almamýþtýr.
Sendikamýz, hukuka, adalete, eþitliðe aykýrý bu idari tasarruflar karþýsýnda yýlmadan
mücadelesine devam etmiþ, Ýdare Mahkemesine dava açmak suretiyle, tüm atamalar için
yürütmeyi durdurma kararý alýnmasýný saðlayarak, yapýlan tüm atamalarýn geçerliliðini
hukuken ortadan kaldýrmýþtýr.
Tüm bunlara karþýn idare, mahkeme kararý uyarýnca eski kadrolarýna dönenleri kurtarma
çabasýna girmiþtir.

Mahkeme kararý sonucunda eski görevlerine döndürülen diðer kiþilerin de bu þekilde
yeniden yargý kararý öncesinde, hukuka uygun olmayan bir biçimde atandýklarý görevlere
atanmalarý için çabalarýn devam ettiði herkes tarafýndan .
Ýdarenin hukuku yok sayan bu uygulamalarýna karþý örgütsel ve hukuksal mücadelemizi
büyük bir kararlýlýkla sürdüreceðiz.
Yargý kararýna raðmen, çeþitli yol ve yöntemlerle, haksýz ve hukuka aykýrý bir tutumla bu
kiþileri makam koltuklarýnda tutmaya çalýþan idarenin kanuna karþý hilelerini boþa çýkartacaðýz.
Sendikamýz, iþlem tüm sonuçlarýyla birlikte ortadan kaldýrýlýncaya kadar bu konudaki
hukuki mücadelesini sürdürecektir.

BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ!
Tüm bu süreç içerisinde bu adaletsiz uygulamadan yararlanan bazý kiþiler, Sendikamýza
ve üyelerimize yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunmaktan da geri kalmamýþlardýr.
Gerek Sendikamýza, gerekse üyelerimize karþý hakaret eden ve/veya tehdit savuranlarla
ilgili olarak ta yargý süreci baþlatýlmýþ olup, ilgililer yargý önünde hesap vereceklerdir.

ÝÞKUR EMEKÇÝLERÝNÝN
TALEPLERÝNÝN TAKÝPÇÝSÝ OLACAÐIZ!
Büro Emekçileri Sendikasý olarak; dün olduðu gibi, bugün de ÝÞKUR Emekçileri arasýnda
ayrým yapmadan, özlük ve ekonomik haklarýyla ilgili taleplerinin savunucusu ve takipçisi
olmaya devam edeceðiz.
Ø Yargý kararlarýný hiçe sayan siyasi kadrolaþma giriþimlerine son verilsin.
Ø Ek ödemeler konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu ile ÝÞKUR arasýndaki farkýn ortadan
kaldýrýlmasý saðlansýn. ÝÞKUR çalýþanlarýnýn Ek Ödeme oranlarý yükseltilsin.
Ø Tüm ÝÞKUR personelinin çalýþma koþullarý iyileþtirilsin.
Ø Özellikle iþ yükü fazla olan birimlerde fazla mesai ücretlerinin diðer kurumlar emsal
alýnarak ayný oranda ve miktarda, hakkaniyetle ödenmesi saðlansýn.
Ø ÝÞKURda Sözleþmeli Personel olarak çalýþan tüm emekçiler kadroya geçirilsin.

ÝÞKURDA ADALET ÝSTÝYORUZ!
SÝYASÝ KADROLAÞMAYA HAYIR!
YAÞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMÝZ!
YAÞASIN BES!
YAÞASIN KESK!
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BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ !

Açýk mahkeme kararýna raðmen, yargý kararý gereðince eski görev unvaný olan Þef kadrosuna
atanan Gaziantep Ýl Müdürü Besim EVÝZin mahkeme kararlarý zorlanarak önce Gaziantep
Þahinbey Belediyesine Baþkan Yardýmcýsý olarak geçiþi saðlanmýþ, kýsa bir süre sonra da Ýl
Müdür Yardýmcýsý olarak yeniden Ýl Müdürlüðüne atamasý yapýlmýþtýr.

