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Sayı  :  300 /                                                                                            01/09/2022
Konu  :  Üyelik Daveti

                                           Sayın ………………….
                                                       Eğitim Müfettişi

(…………….. İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Değerli meslektaşım, 1992 yılından beri herhangi bir oluşumu içinde barındırmadan, sadece
mesleğimizi hak ettiği yere getirmek ve özlük haklarımızı elde etmek amacıyla otuz yıl önce kurulan
sendikamızın  aynı  ilke  ve  anlayış  doğrultusunda  çalışacağından/mücadele  edeceğinden  emin
olabilirsiniz.

Saygıdeğer meslektaşım, başka bir sendikaya üye olan, herhangi bir sebeple sendikamıza üye
olup  ayrılan,  hiçbir  sendikaya  üyeliği  bulunmayan  arkadaşlarımızı  ayrılış  sebebi,  kırgınlığı  ve
çekincesi  ne  olursa  olsun yeni  dönemde yeni  çalışma anlayışı  ve  yeni  bir  vizyonla  TEM-SEN’de
görmekten Merkez Yönetim Kurulu olarak onur ve şeref duyarız.

Eğitim Müfettişi sayımızın az olduğu bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmaya daha
çok ihtiyacımız olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Her ne şart altında olursa olsun mesleğimiz için
bugüne kadar yaptığı onurlu mücadeleyi devam ettiren bir sivil toplum kuruluşu olan sendikamızın
devam etmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu kaos ve krizi fırsata çevirmemiz sizlerin elinde.

Sendikamıza üye olsun veya olmasın bir  Eğitim Müfettişinin ihtiyaç duyduğu anda TEM-
SEN’in onun yanında yer alacağını, hukuki, idari, manevi vb elinden gelen tüm gücünü kullanacağını
geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapacağını hepimiz biliyoruz.

Mesleğimizin yapısı gereği zor ve riskli bir iş yapmaktayız. Meslektaşlarımıza eğitim sistemi
içerisinde tanımlanmış asli  görevinin dahi yapılmasında sorunlar yaşatıldığı bu dönemde ortak dili
konuşacağımız, kalplerimizin ortak atacağı, birbirimizi anlayacağımız buluşma yerimizin TEM-SEN
olduğu/olması gerektiği bilincinde olduğumuzu düşünüyoruz.

Her meslek grubunun kendisine ait  sendikası  olduğundan dolayı  müfettişlerin adresinin de
TEM-SEN  olması  gerektiğini  düşünüyoruz.  Tüm  bürokraside  ve  eğitim  camiasında  TEM-SEN’li
olmanın  bir  ayrıcalık  olduğunu,  müfettişlerin  nasıl  bir  sinerji  oluşturabileceğini  adeta  küllerinden
yeniden nasıl doğacağını ancak TEM-SEN’de oluşturacağımız güç birliği ile gösterebiliriz.
           Ayrıca unutulmamalıdır ki, sendika üyesi olan her memura yıl içerisinde 3 ayda bir olmak üzere
devlet tarafından 706 TL. ‘Toplu Sözleşme İkramiyesi’ ödenmektedir. Buda bir yıl içerisinde 2.824
TL’ye tekabül etmekte ve sendikalı memura ek bir gelir olmaktadır.

Değerli  meslektaşım,  bu  anlayış  ve  düşüncelerle  Yeni  Merkez  Yönetim  Kurulu  olarak,
sizlerden  alacağımız  güçle;  birlik  ve  beraberlik  içinde  mücadele  edebilmek,  hak  ettiğimiz  özlük
haklara ve sosyal statüye kavuşmak için sizleri sendikamıza üye olmaya davet ediyoruz. 
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