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ANKARA
Genel Müdürlü-.'dnüsün Ankara'daki işyerlerinde çalışan üyelerimiz karşı
laştıkları oorunları ve İra sorunların çözümüne yönelik taleplerini Şube
mize iletmiş bulunmaktadırlar. Diğer çalışanlarınızı ela yakından ilgilen
diren İra sorunları ve bu soAftılara ilişkin çözün önerilerinizi önce size
yazılı olarak sınmakta yarar gördük:

SERVİS ARACI İHTİYACI
Bilindiği gibi ülkemizde ve yaşadığınız yelıir ..İnkara1da çehBir içi kitle
ulaşın sorunu köklü bir çözüne kavuşturulmamç.tır.Yakin bir gelecekte de
sorunun çözülebileceğini sarmıyoruz. burun sıkıııtıcını, bergün. belirli
bir saatta inlerinin basında bulunmak zorund olan dar gelirliler ve
bunların içinde de en çok, memur statüsünde çalınanlar çc’ .ektedir. Bu
insanlar içlerine giderken ve evlerine dönerken saatlerce dolmuş ve otobüs duraklarında bckleaek zorunda kalmaktadırlar, Ye bu insanlara, ken
di ellerinde olmayan nedenlerden dolayı harcamak snrunda kaldıkları bu
zauanın karşılığı hiç bir biçif.de ödene,enektedir, Sorun jralnızca bu ka
darla da kalmamakta, birçokları, zamanında işlerinde ola bili .ek için ra
yicin üzerinde t a ş m a ücretleri ödenek zorunda kalv akta ve lıcnen hepsi
otobüslerdeki sıkışıklığın, dolmuş sistemindeki başıboşluğun yarattığı
sinirlilik içinde işbaşı yapmakta veya evlerine dönmektedir. Bu durumu
değerlendiren Ankara1daki bir çok Ranu KurulU^v vo bu arada bazı İkti
sadi Devlet teşekkülleri çalışanlarını kendi servis araçlarıyla işe ge
tirip götürme yolunu seçmiş bulunmaktadır. Her kuruluşun böylesi bir yo
la gitmesinin makro-- ekonomi açısindan rasyonel olmadı 'mı bilmekle bir
likte, devletin ve/veya belediyelerin yerine getiremedi, i bir sosyal
hizmetin ceremesinin yalnızca dar gelirlilere Ödettireleneyeccğini de
işaret etmeli: isteriz. Bu açıdan, Genel Müdürlü günü süıı de bu konuyu ele
alarak, servis aracı tahsisi yoluyla çaH.if^nlarvn.^ın bu sorununa çözün
bulrası gerektiği kanısını taşıyoruz ve bunu talep etme hakkım Vpv,d->pjzde görüyoruz.

ZHE& İHTİYACI
Yine bilindiği gibi, ülkenizde ve yaşadığ ınız şehir Ankara1da kreş soru
nu Devlet tarafından bir kul olarak ele alınıp çözülebilmiş değildir, Öaellikle 651 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanlara bu konuda herhangi bir ya
sal olanak tamir a ışjYasa koyucu, herhangi bir işyerinde 657 sayılı ya
saya tabi olarak çalınan kadınların sayısı kaç olursa olstuı o işyerinde
kreş açgj ..ası yüldiulüîv.:uinü getirmemiştirs Halbuki aynı yasa ygoyari) îş
Yasasına tabj olarak çalışanlarla ilgili belirli jn'kliıılülukler^Ctimişt^r.
Özellikle her ikisi de çalışmak zorunda bulunan eoculflu eşler için sorun"
yaşamenl bir bo^nıt kazanmıştır. Bu konuda da, Devlet bu asli görevini bir
Icül olarak yerine getirinceye dek, her bir kuruluş bu soruna kendi olanak
ları çerçevesinde bir çözün bulmak sorumluluğuyla karnı karşıya bulunmak
tadır,.

Genel Müdürlüğünüz yönetim kademesinde, bazı derneklerin -¿«lebi üe erine
kreş konusunda olumlu yaklaşımların ortaya çıktımı- bilinmektedir. Ancak
bu iyi niyetli yaklaviX:\arj.n bir an önce somut erinlerini vermesi gerek»
lidir ve bu, Ü 3relerit-'¿Kin ve tüm Siimerbank çalışanlarının acil bir ta
lebi haline gelmiştir.
YEMEK T ; r^RîîaLOij: SORUSU
Sümerbank çalışan],arının (l) saatlik öğle tatillerinde kuruluşlarının
yemekhanesinde yönel: yiyebilmeleri önemli bir sorun boyutunu kazanmış
tır.
Sabahleyin işe gelirken ve akşam evlerine dönerken otobüs ve dolmuş kuy>
rukların la bekle en bu innaıaJar il) saatlik öğle tatillerinin önemli bir
bölümünü do yemek kuyruğunda bciJ^jcrek harcamaktadırlar^
Yemeklerim ha^-ı ıgjarn.şmda ve dağıtımında, çatalından tepsi ve tabağına
kadar tüm araç ve gereçlerde sağlık koşullarının en a z m a bile riayet
edilmemektedir.
_ . ,.
gelmiştir
Sırları git* iş tabaklar birer doğal pislik tutucu halinc^Kcndisi de sof
ra eşyası üreten bir kuruluşun bu tür tabakları hala kullanıyor olması
en hafif deyimiyle j çalışanlarına verdiği önfc.-*in( î) açılc bir kanıtıdır.
Yemekhane personeli eğitimsizdir. Bunun sonucu olarak; en basit temizlik
kurallarının bile yerine getirilmesi konusunda duyarsızdır.
Yemekhane, Olağanüstiğ sıkışıklığıyla ve son derecede kötü moral koşulla
rıyla, ekonomik olanakları elvermedi,'i için buöada karınlarını doyurmak
zorunda olanlara eziyet edilen bir yer haline gelmiştir.
Yemek kalitesinin yükseltilmesi,, sunulan biz ¡etin ve yemekhane koşulla-*
rının iyileştirilmesi kaçınılmazdır ve Kuruluşunuzda btınu yapabilecek
olanaklara sal-.iptir, Salebimiz bu olanakların, bir an önce kullanılma
sıdır,
KURUM D ’ÎTİç::i Külü ifjü*ETJK OLUŞTURUIİ .-ASI SORUkÜ
Sayın G-enel Müdür;
Sorunların zamanında teşhis edilerek çözülebilmesinin önemini herhalde
takdir ödersiniz. Ancak, zamanında teşhisin ve tüm çalı ¡anların benim
seyebileceği ve bun'an da önemlisi katkıda bulunabiİcccgi ‘çözüm yöntemlerjni bula bilmenin yolu Yönetiminizle'' çalışanlar vo onların demokratik
kitle vo v^eslck;Ör-gütl;
acısında sa^ıVT^ D11. ^¿ynlog’'n kurulabilmesin
den geçme’
. ‘,J>
•
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Yönetimle çalışanlar arasında sağlıklı bir diyalogun kurulmasının somut
koşullrrı, ıcvcut yasaların tanıdığı &xfts.rlı ölanaklailç bile bir sevi
yeye kadar saflanabilir. Örneğin 657 Sayılı Yasanın 226, Maddesinde öngörülen “Kurun ¿anısına Kurulu" bu olanaklarda^ bir tanesidir,
226, Maddede söyle dcrru.e-lrte r f i r ;
!:Kamu P er s bnc linin <^otemj^ ile ilgili konularda görüşünden yararlanmak
üzere Danınna Kurulları Tcurulur.
Rurun. Stanışm a Kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda iötin
şari mütalaa vermek üzere îıer kurumda kurulur.
Su kurfillara eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerin
den meydana gelir,::
Yasanın öngördüğü bu kurulun î»rulu şunu zda hayata füoçirilmosi, si zinde
savundv-fumırm Sandı ı.uz, işyerlerinizin demokratikleştirilmesi yelunda
önemli bir ad ım 'laçaktır.
Sayın Genel Müdür,
Yaptırımız bu yazılı başvurudan üyelerimizi ve Kııruluşıtnumın, üyelerimiz«,
le aynı sorunları paylanan diğer çalıjanlarım haberdar edeceğiz, Onlarâ^.
sorunlarınr sahip çilem: 1armı, gelişmeleri izlemelerini, bu sorunların
çözümüne yönelik girişimlere de katkıda bulunmalarını isteyeceğiz.
Taleplerimiz doğrul tuavMİa girişimleriniz olaca,' ına inanıyoruz•
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