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Sayın üyelerimiz, ar İcada şiar;
1980 Yılı'na demokratik hak ve özgürlüklerin bir "bir yok edilmek 

istendiği,işçi sınıfma,emekçi kitlelere ve tüm örgütlerine karşı girişilen 
saldırıların yoğunlaştığı bir ortamda giriyoruz.

1980 Yılı,işçi sınıfımızla birlikte tüm demokratik güçler ve on
ların örgütleri için amansız bir mücadele yılı olaçaktır.Demokratik mevzileri 
mümkün olan en ileri ve uç noktalarda savunmak,daha ileri hak ve özgürlükler 
için mücadeleyi güçlendirmek,yeni yılın en önemli görevi olacaktır.

Var olan hulculc kuralları dövüşken bir bakış açısıyla kullanılma
dan, baskıcı yönetimin baskı,kıyım ve yıldırma yöntemlerini defil durdurmak,en
gellemek bile düşünülemez,Biliyoruz ki en iyi savunma,yasal gibi görünen saldı- 
_ıları geri püskürten ve. sorumluları hakkında disiplin ve ceza kovuşturması 
açılmasını sağlayan mücadele şeklidir„Nasıl yönetim, var olan kuralları,çıplak 
baskı isteğini örten bir kılıf olarak kullanıyorsa,bizler de hukuk kurallarını 
yalnızca bir savunma aracı olarak değil,bir mücadele aracı olarak kullanmalıyız

Arkadaşlarımız hiçbir zaman unutmamalıdırlar ki,1’ kanun benim sö- 
zümdüri;,diyenler,ve hukuk dışı işlem yapanlar,meşru olmayan eylemlerine hukuki 
kılıflar uydurmayı başarabilmiş bile olsalar,birgün mutlaka yargılanacaklardır. 
Bu yargılamanın ve haklarında yapılabilecek işlemlerin kanıtlarını arkadaşları
mız, içinde bulıınduğıımuz bu zor günlerde5sarsılmaz bir inançla ve inatla yarat
mak görevi ile karşıkarşıyadırlar Punun için,baskı ve kıyıma uğratılmaya çalı
şılan arkadaşlarımız,

-Kendi haklarını aramalı, korumalı,
-Kendi hukuki mücadelelerinin kanıtlarını ve dayanaklarını 
adım adım yaratmalı,

-Saldırıların frenlenmesine, engellenmesine, geri püskür
tülmesine katkıda bulunmalı,

-Yasa ve hukuk dışı işlemleri yapanların kendilerinin de 
yasalar önünde yargılanmaları içiıı, karşılaştıkları durur, 
ları belgelemeli,

-Yargı organlarında çalışanların lclıim. yeni görüşlerin 
oluşmasını sağlamalıdırlar.

Haltlardan, yaşama geçirilmedikleri sürece söz edilemez. Hakların, 
yaşama geçirilmesi ve sınırlarının zorlanması mücadelesinde bir araç olması 
için bu metin hazırlandı. Üyelerimizin ve arkadaşlarınızın bu doğrultuda vere
cekleri mücadele, mücadele araçlarını da geliştirecek, etkinleştirecektir.
Bunun için karşınıza çıkan ve aklınıza . gelen, bizzat yaşadığınız veya tanık ol- 
iŞv-n.nuz her türlü s-'runu derhal ÖZLÜK İŞLERİ BÜRO’larımıza ulaştırınız* ÖZLÜK 
İŞLERİ BÜROLARININ 0R3LAK ÇALIŞMASINA katkıda bulununuz.

Unutmayalım.
-Biz hesap veren değiliz»
-Hesap soran biz olmalıyız, olacağız.

TÜCED,
AIIET:!0LOĞLAR DERNEĞİ , 
KİMYAGERLER DERNEĞİ,
ÖZLÜK İŞL'-Rİ BÜROLARI



NAKLEN A T M A  Db,ivM NjA Y/ipL.i,aCi\K Î Ş i j j û A  E DİKKAT ■-DİLECEK N .kTâLA ;
1, Atama earini imzalamadan önce aklınızda net bir şekilde kalacak ölçüde iyi- _
ce okuyunuz. Ataaıa enirinin tasdikli "bir e rutini fnutlaka alınız. Böyle bir su
reti vermedikleri takdirde im a tak o may acarınızı bildiriniz. Suret vermeme ite 
ısrar ettikleri t; kdirde aşağıdaki 'iki suret hazırlıy„.cadınız dilekçeyi, ev - 
ra kayıt nı-tnSı -rasın ve tarihini suretine-^ d ip astırarak bağlı olduğunuz makama 
derhal veriniz.

,r*............. Dairesi Başkanlığına" veya
, • • .

• "i Z.... Genel Müdürlüğüne*' Vey». ilgili diğer makama hitaben
flKu uııuniuza bağlı .......ilindeki işyorla^ ' t ¿iyin . evildiğimi sözlü

ola rak öğlendim. Sorumlu]ar atama.-emrimin bir suretini tarafıma vermeyi red
detmektedirler . Oysa ilgili mevzuat gereğince tebligatın geçerli olabilmesi 
için atama emrinin tasdikli bir suretinin tara fım'a -verilmesi gerekmektedir. 
Eğer tebligattan kaçındığım yolunda gıyabımda Dir tutanak tütülmüş ise ve böy- 
lece atama emrinin tarafıma tebliğ .edildiği ileri sürülüyorsa, gerçeğe ve 
yıs.lara aykırı bu uygulamayı yapanlar hakvinda gerekli-yasal işlemin yapıl
masını dil.r, yasay.j u.ygun bir şekilde, atama emrini tebellüâğe hazır olduğumu 
bilgilerinize saygılarımla sınarım. .. .

(^arih.isim-Soyadı,İmza) .
k ' ! • ı

2 . o 1. İdari işlemleriti ilgi"1"' ’•* '•»-> 1 -> olarak bildirilmesi gerekir. Atama
işlemini tebellüğden kaçınmanızın bii yararı yoktur. Sizin yazılı bildirimi 
almhktan kaçındığınıza ilişkin tut.,lacak bir tutanak, tebliğ yerine geçer. 
İzinli ya da raporlu olsanız bile, atama emri size bildirilebilir. Ancak bu 
yazılı bildirim, izninizin veya raporunuzun bitiminden b işliyarak geçerli 
olur. Yeni görev yeriniz^ hareket ve işe başlama 'sü "esini. (Î.v gün ve yol süresi 
izninizin ve raporunuzun bitiminden.sonra kullanırsınız.
2<-2„ İdarenin at&tna e m .inimemura yazılı olarak bildirebilmesi için yolluğunu 
(harcırauinı) gerçdkleştirmiş,,olması gerekir (DMK. Madde 6 ; fıkra B). Bu du
rumda yolluğunuz ödeninceye kaı. sr atama emrini almaktan kaçınabilirsiniz. An
cak, idaren’’tı ha k i n i z d a  t .tan. k t”t.™ k suretiyla tebligat yapmasını önlemek 
i ç i 1 atama emrine şu notu koyunuz ve altını tarih atarak imzalayınız.

"DMK Madde 62 gerekince, yay*v7 Y-ırc rıhımın tarafıma ödenmesinden 
sonra buradaki görevliden ayrılacağım ve 62 ve 63 üncü maddelerdekisüre hak
larımı kullanacağım o<?
3„ Atama emrinin altına y ..karıda ılnotu koyduktan sonra yolluğunuzu eksiksiz 
alıncaya kadar görevinize giiiniz ve mesai saatleri içinde görev yerinde bulu
nunuz, İmza kartonunu imzjlayuız,. Ayrıca hergün iş arkadaşlarınızdan en az 
iki kişinin imzasını da alacağını - aşağıdakitı:taııa^ı iki nüsha olarak tutunuz.
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T U T A N  A K
........ Bakanlığının ......... Genel MücıürlüVünün...... Dairesi Ba^

kanlığı emrinde görev yapan (sizin isim ve soy.:.dıtıız) isimli memur.... gü* 
mesai saatleri' içinde görevi başında bulımûıuş ve kendisine varil- n idlerle 
görelinin gereklerini yerine _etirmiştir.

‘(Tarirn, İsim-Soyadı,İmza) (En az iki kişi imzalayacak)

B.u .tutanağa düzenlediğiniz günün her ^rtesi .gününün sabahında tutanağın t 
suretini „.şağıdaki dilekçenin ekiıde evrak kayıt numarası ve tarihini .. 1ar 
bağlı b.. 1 .'adUfeUvır:z mak ma veriniz.

"......Dairesi Başkanlığına" veya •
"...... Genel Müdürlüğüne" veya ilgili diğ\.r ‘makama hitaben
.......iline tayininle ilgili '<*tama ecrini tebellüğ ettiğim hale

DMK.Ğ2. -adde ge'eğince yolluğuui h_J.a tarafıma ödenmemiştir. Bundan do] 
şu andaki görevimi yerine getirmeyisürdürüyorum. Yeni görevime . ir ;an. öne

- başlayabilmem için yolluğumun bir an önce tar.-jfıma öie .aesini ve bıj, işi r . ı . 

gecikti-?snli.ir hakkında ya^al işlem yapı .{maşını saygılarımla :diley_im„-
(Tarih, İsdım-Soyadı, İmza)

4»'-idare: Yolluğunuzu ödemegiği halde şu andaki görevinizi yerine ..etirmen: 
en göl ol\ r veyasizi işy e1"in ..sokmaz ise veya girdikten sonra zorla .işyeri:., 
çıkarır ise sıra ile aşağıdaki işjeri yapınız. ; .
^.1. Aşağıdöki dilekçeyi, evrak kayıt t'-.rifc ve numarasını alarak, 
i _ a) Gereği için ba'ili olduğunuz kuruma,

; b) Şikayet için üst olan makama (.Bakanlık, valilik, kaymakamlık veya 
dikerlerine) veriniz.

•"İlgili Makama"
"..o.günü mesai eaati başlangıcında, görevimi, yapıaak üzere işyeri 

geldim.' ......isimli memur (veya memirlar) işyerine girmeme engel pl-ulr
(veya "görevimi yaparken isimli memur/memurlar beni zorla görevimin başı 
d-an işyerinden uzaklaştırdılar) .Haklarında gerekli disiplin ve ceza kc 
vuşturmasının yapıl., asını' ve.. DMK Madde 62 gereğince yolluğum ödeninceye 
şırandaki g' revimi .yapmama engel olunmaması m  saklanmasını saygıları ala 
dilerim. (Tarih;- İsim-Soya ı, İmza ve Yazılı bildirimlerin ulaşacağı a dren 
4«2.'Bağlı olduğunuz Kurum veya ;3aksnlığ..söz ko r su dilakçeyi vermeye e: i:; 
olurlar ise aynı dilekçeyi noter aracılımı ile gönderiniz ,
4.3. Bütün b' .ılarm ysnısıra' yukarıdakinin benzer? bir dilekçe ile Cumhur;',... 
Savcılığına veya bulunduğunuz yerin en büyük mülki idpre,’ amirine başvurr 
Bu başvuruda olayı gören tanıkları A'isim soyadı ve adreslerini bel >rtini'- 
Böyle tanık bulma olanağınız yok ise yanınıza. iki arkadaşınızı alacak gi 
ve bu ola rlagı y ıratınız. C.Savcılığına veya mülki idare amirine yaptığın
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başcı^runun tarih ye numarasını saklayınız. Fiili saldırı, yaralama ve darp gib* 
durumlar söz konusu ise Savcılık iıunoAı ile adli tabibe başvurunuz.
5„ Belediye sınırla ı dışında göreve atama durum nda 15 gUnlük mehil ve yol 
süresisononda mutlaka yani görevinizebaşlaymız, Aksi h ıld^ özürsüz ve izinsiz 
işe gelmemoktdn dolayı hakkınızda disiplin cezası verilecektir. On gün izinsiz 
ye özürsüz işe gelmemeniz ijiniz-e son verilmesine y  1 açar. Bu durum, Danış
tay ’ da aç-ılacak davanın re'1 jine de neden olur (Bakınız, aşağıdaki paragraf 9°5o) 
Mehil ve yol süreleri sonunda gerek duyuyorsanız tayin edildiğiniz yere başvu
rarak 10 gün ;.daha .izin isteyebilirsiniz« Ancak ücretsiz olan _bu e k ’.¡süreyi kul-

• *-'7lansanız,- idarenin kakül etmesine bağlıdır,,
6» Belge ile kanıtlanabilecek zorlayıcı neden1erin varlığında yapacağınız işlc
6 = 1» DİKKAT Gerek bu bölüm ve gerekse 8 numaralı bölümdeki* bilgiler ; Danış
tay Beşinci Dair esir ir ?it..ltl®79 gün, Esas: 1977/11677 > ve 1979/100 sayılı ka
r a n  a ç ı s ı n d m  sakıncalı olabilir. Çünkü Danıştay'ın bu kararında, belge ile 
kanıtlanmış zorlayıcı nedenlere dayanan sürede memuriyete son verilemiyeneği
ni , ancak-bu-süreler için maaş fre sosy al h aklarının da ödenmeyeceğihükme bağ
lanmıştır* Bu karar, yasal dayanaklar açısından yanlış bir k rardır. Kararın 
azınlık görüşünde b e ;irtildiğigibi, sağııfc raporu alan memura, maaşının ve tü 
sosyal haklarının ödenmesi DMK hadde 105 hükmü gereğidir. Bu yanlış kararı 
değiştirtmek için huKukimücadele lizi sürdüm^miz gerekmektedir.

Yeni gö evinize başlamanıza engel olan zorlayıcı nedeni r. varsa (sağlıkUçuru
munuz.'-ulaşımın jmkanşız hale gelmesi, hava koşulları, can güvenliği vb.) bun 
l a n  belgelemek zorundasınız. Bu belgeleri res..d kuruluşlardan sağlarsanız5
yeni, görevinize zamanında, başlamama da haklı durumunuzu sürdürürsünüz. Ancakf 
bu belgeleri veya noterden tasdikli suret]eri"i•clauiidi^i kadar kısa zamanda 
bir dilekçe ekinde yeni İşyerinize gönderiniz*. Belgelerin bir suretinin elini, 
de salması yararlıdır«
Belge ile kanıtladığınız zorlayıcı nedenler sürdükçe görevinize son verilemez

7 Naklen Atamalar sırasında izin ve sağlık raporu al vken dikkat edeceğiniz 
konular_:

7 01 0, Zorlayıcı nedenlerden en sık karşılaşıl^'1 ’̂ ’mırun sağlık durumudur. Atama 
emrini gerek imzalamadan önce ve gerekse imzaladıktan sonra, tıbbi denetim ve 
tedaviden yararlanmak sizin her zamanki hakkınızdır. Bu. hakdan yararlanmanıza 
hiçbir kişi, e.ıir veya genelge engel olamaz„ Hiçbir amir, yasa ve yönetmelik 
lere ayfcirı emir veremez, genelge çı-aramaz. Sağlık cid i bir konu olduğundar 
böjlesi bir emir veya genelgeye uyan mamurlar da sorumluluktan kurtulamaz»



7,3= Atama emrini imzaladıktan sonra önbeş gün içinde hastalandığınız takdiri, 
sağlık yardımından yararlanabilirsiniz ve gerekiyorsa rapor alabilirsiniz 
(Bu konuda Bölüm 7.1 ve 7 . 2 'de temel bilgi verilmiştir). Atama emrini imza 
lamadan önce kuronunuzdan hastahaneye sevk kağıdı aldıysanız ve üzerindeki 
tarihe göre 20 gün geçmemişse, bu kağıtla hastahane/e başvurabilirsiniz,

7 «4* Tek doktorun 20 güne kadar, Sağlık Kurullarının ise geregi kadar rapor 
verme yetkileri vardır«, Aynı hastalık nedeniyle tek doktordan ikinci kez 
alacağınız raporun geçerli olabilmesi için, raporun sağlık kurumunca veya 
Sağlık' ve Sosyal Yardım MüdürlüğjiVıün belirleyeceği hastahane sağlık kurulun 
onaylanmış olması gerekir. Yoksa birden fazla olan bu raporlar geçersiz say. 
cağından, zor durumda kalırsınız. İkinci ranorun onaylanması zorunluğu açış 
.dan, ilk raporun süresi önemli değildir,

7-.5oHafta tatilinizi görev yaptığınız şehir dışında geçirmenizi engelleyen b : 
yasa hükmü yoktur0 Bundan dolayı Cumartesi ve Pazar günü başka bir kentde 
alacağınız rapor geçerlidir (Danıştay 5* Daire, 1974/7770 Esas ve 1977/51^? 
karar sayılı karar)

7-6,:Hizmet süreniz ile alacağınız raporların süresi arasında bağlantı vardır 
(Devlet Memurları Kanunu, Madde:105). Beş yıla kadar hizmetiniz varsa üç a . 
kadar, beş yıldan on yıla kadar hizmetiniz varsa altı aya kadar, on yıldan 
çok ? varpa w  i ki aya kadar» ticr®tn ^gğlık izninden yar<?rT '
sinizc

7 G c  Aldığınız raporlar nedeniyle aylık ve sosyal haklarınızda kısırtı yapılan. 
Ancak bir yıl içinde almış olduğunuz izin -toplamı 45 gün ve hastalık izni c 
lamı 60 günü geçerse, yan ödemeniz o ayki çalışmadığınız gün oranında azal: 

?,8cAcil durumlarda, mesai saatleri içinde veya dışında alacağınız raporlar 
geçerlidiro

7 -9«Atama emrini imzalamanızdan önce yıllık izninizin tümünü veya ondan indiı 
mek üzere bir kısmını isteyebilirsiniz. Bunun için bir dilekçeyle Kuyumunu? 
başvurunuz,, İdare istediğiniz an, izin vermek zorunda değildir. Ancak, di_ 
çenize cevap vermekle görevlidir. Dilekçenize yazılı cevap isteyiniz ve airr 
çalışınız, İçeriğine göre işinize yarıya oi!l ir«

7,10cYıllık izin kullanmakta iken hastalanırsanız, aldığınız rapor yıllık izr- 
nizi kesecektir. Ancak kuyumunuza veya yani tayin edildiğiniz kuruma bir d:, 
lekçe yazınız ve hastalık raporunuzu en kısa zamanda bu dilekçe ile birlikt*! 
gönderiniz, Raporun bitiminde izninize .„evam etmek istiyorsanız, raporlu olr 
ğunuz sürenin bitiminde yıllık izninizin geri kalan kıs...ını kullanacağınız:, 
adresinizle birlikte idareye bildirmeniz gerekir* Yoksa zor durumlarla kar 
laşabilir.siniz,



8 o Yeni Görevinize Fii-Len Başlamadan Maaşınızı Nasıl Al ab i 1 ir 3 iniz?
DİKKa T : Bu bolünü oktruadan önce 6/1 bölümünü tekrar okuyjnuz.
Belge iltTkanıtladığınım: zorlayıcı nedenler varsa fiilen ^oni görevinize b£,; 
mamanıza rağmen aylığınızı almanız mümkündür. Bunun için yeni işye inize du
rumunuzu belirten,'aşağıdakine behzer bir dilekçe yazınız ve iadeli taahhüt: 
olarak gönderiniz0

•„.Dairesi Başkanlığına" veya
Dairesi Müdürlüğüne" veya diğer makamlara 

", , ...... Bakanlığının gün ve 9 „ , „ sayılı emri ile, kuruluşu
nuza tayin alildim. AT1cak, hastalığım, vveya durumunuza uygun ve belgelendi 
miş diğer Dir zorlayıcı neden) nedeniyle süresi içinde görevime başlıyamadn 
Sağlık raporum (veya diğer oelgeler) ve raaaş nakil ilmühaberim ilişiktedir 
Maaşımın ve sosyal h -ki tahakkuk ettirilmesini, mutemedim olarak k a b ;
ettiğim kurununuz mı> t em 3 di tarafından alına ak aşası H-^i -adresime gönderilir 
sini saygılarımla dilerim,,::

(Tarih,İsim-Soy jdı,imza,Adres)

 ̂ Danıştay'da Dava Açı] ¿ısı : 
j,Danıştay'da dava açma sü esi, atama emrinin öğrenildiği tarihten başlıyar: 
doksan gündür. Bundan dolayı, At ima emrini imzaladıktan sonra olabildiği k; 
kısa zamanda Danıştay'da dava açınız. Bu davayı bizzat k-end^niz açabileceği 
gibi,(bir avukat vasıtasıyla da açtırabilirsiniz. Davanızı açmak için aşağı 
ki belgelerden üçer nüsha ile Büromuza da başvurabilirsiniz (Aslı ve 2 fot 
nişi)

1)Atama emri (Aslı veya onaylı örneği)
2)Yazılı bildirim bol :eşi veya yazılı bildirili tarihi.
3)Eş durumu olanlar için; eşin çalıştığına ilişkin belge ve evlenme cüz t 

fotokopileri (Çocukları, oküyanl arın okullarından alınan öğrenim belge .
1+)Takdirname, teşekkür yazioi gibi belgeler varsa örnekleri, _
5)Delil olarak,.kullanılabilecek .başka belgeler (varsa ve sağlanabilirse
6)Tayin edildiğiniz „erin iklitn koşul «••*** i ^ısından 

lı olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu.
o p ~tny M "  " r1-- 0 - Titl pka "Yürütmenin dava sonuna kadar durdu

masını" isteyiniz» Aşağıdaki dürümlarda yürütmenin durdurulm sı olasılığı 
fazladır»

1)Eş durumu (Eşiniz herhangi bir yerde çalışıyorsa)
2)Yapılan atamayla kazanılmış hak aylığından paha dünük bir derece vey 

kademeye nakil varsa»
3)Bulunduğunuz kadro derecesinden aşağı bir kadroya atanmışsa u z ,
i).) At ama işleminizde yetki ve .jekil yönünden eksiklik varsa (Atamaya y t 

11 olmayan bir amir tarafından yapılmışsa)

-  6 -
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5)Tayin edildiğiniz yerin iklim koşulları sağlığınız açısından sakıncalı if?e 
(Bu durumu raporla belgeleyiniz)

6 )Kendi hizmet sınıfınız dışında bir başka sınıfta görevlendirilmişseniz» 
Yürütmenin durdurulması kadarı verilebilecektir. Bu durumların dava dilekçesind 
açıkça belirtilmesi yararlıdır.

bürütmenin durdurulması konusunda öğrencilik durumunuz bir yan neden olarak 
değerlendirilebilir.
o3s Dâva dilekçesinde idarenin atama İşleminin iptalini istemeniz gereklidir,, 
Sizden boşalacak kadroya, yeni tayinlerin iptalini istemenizde yararlıdır„
Bu naklen tayinden sonra kendi isteğiniz dışında ikinci bir haksız işlemle kar
şılaşırsanız, bu işlem için de iptal davası açmanız gerekir (9.5. deki not ned. 
niyle önemlidir).

- «4,.Dava dilekçenizi Danıştay'a verebileceğiniz gibi, İllerde Valiliklere, ilçe
lerde Kaymakamlıklara vererek de gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Ancak dava 
harcını (120.- TL) ve posta giderini (30.- TL) ödemek zorundasınız. Aksi takdi: 
duva dilekçeniz işleme konmaz.
„5«.Danıştay 'da dava açtıktan sonra, bu d .vanız esastan karara ballanıncaya kadı- 
tayin'edildiğini? görevden ayrılmayınız veya kendi isteminizle başka bir görev 
geçmeyiniz. Çünkü Danıştay bu durumlarda davacının dava konusu işlemle çıkar U  
kisi kalmadığı ge -ökçesi ile davanızı reddeder.
'.5.1. Yürütme^durdurma kararı çıktığında uygulanması için tekrar bize başvurunu 
Size ne yapacağınızı bildireceğiz.
,6, Danıştay :da açılacak davalarda idarenin bu atamayı '>angi amaçla yaptığını 
tartışmanız- ve elde edebildiğiniz belgeleri ekle^uiz önemlidir. Çünkü Danışta - 
naklen tayinlerle ilgili davalarda asıl olarak maksat "denetimi" yapmaktadır.

—  İdarenin .-ıaklen tayin yetkisi, Danıştay tarafından "kamu yararı ve görevin ger. 
leri" ölçüleriyle sınırlandırılmıştır. Bundan dolayı aşağıdaki noktaları ve be. 
zerlerini araştırınız. İşe yarar bilgileri Z  nfüsha ek bir dilekçe ile davanız’ 
görüldüğü Danıştay Dairesine ulaştırınız. (Bu konuda Büronuzdan da yararlana
bilirsiniz. )

A) Ayrıldığınız işyeri açısından araştıracağa m 17 noktalar:
1)Yaptığınız işin mahiyeti, önemi ve bu işi yapabilecek kimilerde buluna.; 

sı gerekli bilgi, deney vc niteliklerin neler olduğu,
2)Geride kalan kadrolar bu hizmeti gerek işin hacmi ve gerekse sahip ol

dukları nitelikler açısından yürütebilirler mi?
3)Terinize tayin olunan kişinin isim, soyadı* öğrenim durumu, memuriyet 

tecrübeleri yaptığınız i..i yürütmeye y eteklimidir?
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4)Tayininizden sonra yaptığınız işin hacminin herhangi bir nedenle 
artması olasılığı varımdır1? 

bu ve buna benzer araştırmalarda sizin raia bulunmanızın yarar ve zorunlu
luğunu göstermece çalışmalısınız.

B) Tayin Edildiğiniz İşyeri Açısından Araştıracağınız Noktalar:
l)Siz tayin edilmeden önce yeni görevlendirildiğiniz işi yapan bir 

başkası varmıydı?
Bu kişi var idiyse başka bir yere mi tayin edilmiştir.

* 2)İlk kez görevlendiriliyor iseniz obadaki .¿ismetin h a c m m d a  bir art: 
veya niteliğinde bir değişme mi olmuştur?

3)Görevlendirildiğiniz yeni iş nedir? Kurumun işleviyle ilgilimidir? 
¿i)Hizmet gereksinmesinde bir artış söz konusu ise orada bunu karşıla
m a y a  yetecek kadro yokmudur? Yoksa bu kadro mahallinden sağlanabil: 
miydi;

Bu ve buna benzer bilgi toplamalarınızda/görev yerinizin değiştirilmesinin 
yarar ve zorunluluğuaun bulunmadığını göstermeye çalışmalısınız.
Bütün bu arattırma ve bilgi toplamalarınızdaki asıl amaç, tayininizin "kam

- yararı ve hizmetin gerekleri" dışındaki amaçlarla (örneğin politik amaçlar 
la) yapıldığını yarg3 organın« r ıokfir _

TÜTED,
ARKEOLOGLA DERNEĞİ, 
KİMYAGfiRİER DERNEĞİ, 
ÖZLuK İŞLE İ BÜfîOt .RI.


