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Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nda
rotasyon...

EGE ŞUBEMİZ
kuruluş işlemlerinin
tamamladı

Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu
Ankara Şubesi ile birlikte üye çalışmalarını
sürdürmektedir. İzmir merkez olmak üzere,
Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın
ve Muğla illerini içine alan İ.Hakan Alp Şube
Başkanlığında, Barış Yılmaz, Melek Çakır, Ö.
Hakan Ünsel, Gökhan Sağlam, Halit Kurt ve
Muharrem Çimen kurucu üye olarak, Ege
Bölge Şubesini şubesini kuruluşunu tamamlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
Sendikamız; Ankara merkez olmak üzere, bütün illerimizde üyelik çalışmaları ve üyelerimizin sorunlarıyla her geçen gün daha sistemli
bir şekilde çalışmalarını sürdürülmektedir.

Üyelerimizle
biraraya geldik

Kültür ve
turizm bakanlığı,
geçtiğimiz günlerde
çalışanlarımızın,
bilhassa taşrada çalışanlarımızı yakından ilgilendiren kıs
adıyla rotasyon olarak bilinen bu husus
bakanlığımız personel dairesi bakanlığınca, sendikamız
yönetim kurlunun
görüş ve önerilerime
başvurmuşlardır.
Bu hassasiyetlerinden ötürü bakanlık
yönetimine teşekkür
ederiz.
Ancak; kültür
ve turizm bakanlığının hazırladığı
“Personelinin Yer

Değiştirme Suretiyle
Atanmalarına İlşkin
Yönetmelik“ taslağın yer değiştirme
suretiyle atanmaya tabi personel
başlığında (Madde
7) sayılan İl Kültür
ve Turizm Müdürü, Şube Müdürü,
Kütüphane Müdürü, Müze Müdürü,
Rölöve ve Anıtlar
Müdürü, Koruma
Kurulu Müdürü,
diğer müdürler ve
bunların yardımcıları, unvanlardan
bulunanların gerek
maddi menfaat sağlamadığı gibi gerekse kurumun taşra
teşkilatında yeterli

yetişmiş personelin
olmayışı ayrıca aile
düzeninin bozulacağı için motivasyon
bozukluğuna sebep
olacaktır.
Yönetmelik
taslağı sendikamız
yönetimince büyük
bir titizlikle incelenmiş tetkik edilmiş
çalışanlarımız adına
görüşlerimiz yazılı olarak bakanlık
yönetimine bildirilmiştir.
Görüşümüzü
içeren cevabı yazımız aşağıda aynı
şekilde siz değerli
üyelerimize sunulmuştur.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığına
ANKARA
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9 şubat 2012 günü Ankara İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüklerinde çalışan üyelerimiz ile bir araya geldik.
Üyelerimizin sorunları dinlenmiş, sorunlarının çözümü aranmıştır.
Sendikamızı yakınen alakadar eden yeni
düzenlenen Sendika Yasası, Anayasa çalışmaları ve kazanımlarımızla ilgili bilgilendirilmelerde bulunulmuş, 4688 sayılı
Sendika Yasası’nda yapılacak değişikliklerden sonra, gerçekleştirilecek olan Toplu Sözleşme konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

2012 Şubat

Bakanlığımız Personelinin “Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” taslağı incelenmiş ve çalışanlarımızın da görüşleri alınmıştır. Bu inceleme ve
görüşler doğrultusunda;
- Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olan ve görev yaptıkları hizmet bölgesinde zorunlu hizmet süresini tamamlamış olan personel üzerinde siyasi baskılar
artacağı ve çalışma verimliliği olumsuz yönde etkileneceğinden,
- Bakanlığımız büyük oranda yatırımcı bir kurum olmadığından; bilhassa taşrada çalışanların maddi menfaat sağlama durumu söz konusu değildir. Bu nedenle
idari kadrolarda bulunan personelin yer değiştirme suretiyle zorunlu atamaya tabi
tutulması, personelin aile düzeninin bozulması, ekonomik yönden mağdur olması ve
çalışma şevkini kırmaktan başka bir şey sağlamayacağından,
- Atamalarda bir puanlama sisteminin olmayışı keyfi uygulamalara sebebiyet
vereceğinden,
- Ekli çizelgede de görüleceği üzere bilhassa Kültür Bakanlığı dokuz defa bir
başka kurularla birleştirilip ayrılmış ve tekrar birleştirilmiştir. Bu nedenlerle köklü bir
şekilde kurumsallaşamamış iken,
- Fiziki mekan, personel ve ödenek yetersizliği gibi nedenlerden ötürü azımsanmayacak oranda halen yüzlerce kapalı kütüphane var iken,
- Bakanlık taşra teşkilatının yerel yönetimlere devri, iki de bir gündeme getirilmekte iken,
Türk Kültür Sanat Sendikası olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışanlarının,
bazı kurumlarda olduğu gibi rotasyona tabi tutulmaması, bunun için ilgi yazı ekinde
alınan yönetmelik taslağının çekilmesi kanaatinde olduğumuzun bilinmesini,
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.
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