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Konu*DSİ Servis Araçları hk.

Bir yıla yalcın bir süredir, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personeli için ser

vis araçler-nın gerekliliği üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Bu gerekliliğin 

bütün çalışanlarca onaylandığı ve özellikle kış aylarında kesinlikle zorunlu 

görüldüğü üzerinde fikir birliğine varıldığı bir gerçektir.

Bu gerçekten hareketle servis araçlarının, personeli sabah çeşitli semtlerden 

Devlet Su İşleri G^nel Müdürlüğüne ve çalışma bitiminde de çeşitli semtlere 

götürmesi konusunda TÜTED ve TMDB işyeri temsilçiliği olarak imza kampan

yası başlatılmıştı* Toplanan bu imzalar Genel Müdürlük makamııile yapılan bir 

toplantıda Genel Müdürümüze sunulmuş, servis araçlarının sosyal bir hizmet ola

rak Genel Müdürlükçe gerçekleştirilmesi istenmişti. Bu istek her ne kadar olumlu 

karşılanmışsa da bugüne kadar servis araçları işi etmeye geçememiştir.

Bu süre içinde çeşitli zamanlarda yaptığımı? 3 ayrı işyeri toplantısında servis 

araçları sorunu sürekli gündeme getirilmiş ve ön planda çözümlenmesi gereken bir- 

sorun olarak yinelem iş lir ,

Sö?. konusu sorun il® ilgili çalışmalarımı? bugüne dek süregelmiş ve çölümün yö

netmeliklerle de zorunlu kılındığı araş t ırmal asrımı? da saptanmıştır, Ttevlet Su 

işlerinin 1976 yılında " KANUNLAR TÜZÜKLER YÖNETMELİKLER VE KARARNAMELER" adı 

altında yayınladığı iki piltlik kitabın ikinci oildinin- 209, sayfasında,

" İKİ YÜZ OTUZ YEDİ SAYILI TAŞIT KANUNUNUN YEDİNCİ MADDESİNE GÖRE KURUMLAR TARA*

hindan  İhdas edİlecek otobüs seferlerinin İşletme esaslari hakkinda yönetmelİk"

(Resmi gazete ile neşir ve ila n ı :30.9*1963-Sayı:ll518) başlığı altında madde 3 

fıkra c'de servis araçların:«! işletilmesi Genel Müdürlüğün sorunluluğuna veril

miştir. Bu fıkraya göre:

" Madde 3- Kurumlarca ttobüs seferlerinin ihdas ve işletmesi :

o) Devlet dairelerini]? sıkışık bulunduğu, merkezlerde işlenilen muayyen tarife

li taşıtların personeli zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlik

te olmadığı hallerde, personeli iş başına götürüp getirmek," dir.

Önümüzün kış olması, havaların giderek soğuyacağı^ sürekli kirleneeeği, taşıt 

bulmanın zorlaşacağı göz chüne alınırsa servis araçlarının en kısa bir sürede 

hizmete girmesi bir zorunluluktur.Bu konuda daha etkin çalışmaların TÜTED İŞYE

Rİ TEMSİLCİLİĞİNCE yapılacağını duyurur, sorunun bir an Önce çözümlenebilmesi 

tüm çalışanların birlikte davranması ile gerçekleşeoeği mancamıza tekrarlarız.


