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Dev-Maden Sen,T'ÜT-!-DER, TÜTSD îîTA Enstitüsü İşyeri Tem
silcileri 28.3.1979 günü Genel Direktör Sayın Iîezihi 
Canıtez-ile yaptığı görüşmede, aşa;ıda iletilen yası
nın paragraflarını ayrı ayrı tartılmış ve Genel Direk
törün yine aşağıda belirtilen yanıtlarını almıştır. 
Örgüt temsilcileri olarak sayın üyelerimize duyururuz.

Sayın Nezihi Canıtez,
IİTA Enstitüsü Genel Direktörü.
Enstitü çalışanlarının,yönetime geldiğiniz dönem boyunca, size ak

tardıkları çok çeşitli sorunlar, şu anda dönem gever,! ortaya çıkmış,bazı 
acil sorunlarla birlikte hala çözülmeden beklemektedir,

riyim yardımı konusu hala güncelliğini Evrumaıtridir. Tam çalışanları 
uygulamadan eşit yararlanmasını talep etmiştik. Uygulamayı somut hale ge
tirmek için kurulan komisyon Nüdürler Encümeni tarafından lav edilmiştir.

Kefalet sandığının daha demokratik bir yapıya kavuşturulmasını ve 
yöneticilerinin seçimle belirlenmesini talep etmiştik. Uygulamaya baktı
ğımızda, Hukuk Ilüşavirli^Şi, Ambar Memurlumu ve I utemetler dışında sorumlu 
tanımamaktadır. Aldığı malzemelerin sorumluluğu üzünt'en mahkemede yargı
lanan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Hukuk Müşavirinin de içinde bulunduğu 
yeni kefalet sandığı yönetmeliğini hazırlamak için kurulan komisyonun ya
pacağı çalışmaların çalıranların yararına olacağından kuşku duymaktayız.

Teknik elemanların bir bölümünün Genel idari Hizmetler kapsamına 
geçirilmesi konusunda Hukuk müşavirliği in tutumu ve bu görüşün sizin tara 
fmızdan onaylanması çalışanları zor durumda bırakmaktan başka hiçbir ar
lara. taşımamaktadır. Bu sorunun çözümü ise, bu arkadaşların işçi statüsüne 
geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Ayrıca Hukuk Ilüşavirliğinin prospektör 
arkadaşların intibakları konusunda olumsuz önerisi ve yan ödemelerinin kı
sıtlanması amacıyla topoğraf arkadaşların Fen Memuru linvanmın geri alın
ması girişiminiz çalışanlar aleyhine olgular olarak görülmektedir. Yan 
ödemeler konusunda memurlar arasında aldıkları düşı.k ücrete rağmen gene 
de farklı uygulamalar bulunmaktadır. Yan ödemeler kimine 600 Tl,kimine 
700 Tl olarak tarafınızdan uygun görüşmüştür. Teknik elemanlar da yan 
ödeme farkları ı henüz alamamışlardır. Bakanlıktan yan ödeme listeleri 
onaylanıp geldiği halde , institü içinde, özellikle muhasebe dairesi 
yetkililerince geciktirilmektedir.

Bazla mesai sorunu ise muhasebe dairesi dışında hiçbir çözüme ulaş-- 
11 r ıl ma m ı ş 11 r.

1978 yılma ait ekonomik uygulamaların geri bırakılması ve kefalet 
sandığı ödemelerinden vergi alınması paranın alım gücünün sürekli azalması 
yüzünden çalışanları cezalandırmakla eş anlamlı olmaktadır. Bu yüzden 
ivedilikle ya%ı ödeme farkı, ikramiye ve fazla mesai, uygulamalarının çözüme 
bağlanma ı gerekmektedir.

Sorunlarımızın bir ço'unun temelinde Eü eterler ¡ncümeıîlnin ve Hukuk 
Müşavirliğinin olumsuz tavrı açıkça gözükmektedir, ,u olaylarla Teknoloji 
Dairesinde çalışanların benimsediği bir kişi olarak atanan Daire Başkanı- 
n m  görevden uzaklaştırılması olayını da birlikte düşündüğümüz zaman, 
atanan arkadaşı ıızm Encümene girip çalışanlara karşı olan bir yapıyı zor
lamaması için görevden alındığı kanısını oldukça laıvvetlendirmelctedir. Ay
rıca ..ievcut Teknoloji Dairesi Başkanı, görev en a].inan arkadaşı benimse
dikleri için, çalışanlar üzerinde baskı uygrlamaktadır.

olaylar, çalışanlarda, I-iC döneminde bile insiyatif sahibi ol-' 
mamıs, olamamış,çalışanlara lca? şı olan yöneticilerin çimdi . stitüde et
kin oldukları izlenimini güçlendirmektedir,

Üiîruıiları aza ilişkin verece iniz yanıtları bekler, çalışmalarınız ' 
ba rarılar c! ile:d s .



Genel Direktörün Sorunlarımız hakkmdaki düşünceleri şunlardır s
Giyim ardımı konusunda Komisyonun hazırladığı raporun hulaıksal 

bazı sakıncalar doğuracağı kaygısıyla Encümen t-̂ ra: mdan yeniden göz
den geçirilmesine gerek duyulmuştur. Bu çalışma çok kısa zamanda sonuçlan 
dırılacaktır.

Kefalek Sandığı uygulaması konusunda Hukuk 1 Müşavirliğinin ve karar 
vermenin sorumluluğunu taşıyacak olan Müdürler . ncumeııinin ikna edilmesi 
gerekmektedir. Kefalet uygulamasının örgütlerin istemi doğrultusunda ol
masının hukuksal dayanakları bulunmalıdır.

Teknik personelin bir bölümünün Genel İdari hizmetlere geçirilmesi 
konusu durdurulmuştur, bu kapsama girenlerin özlük haklarının hiçbirine 
dokunmadan meslek içi eğitime tabi tutulup madur olmaları engellenecek
tir. işçi statüsüne geçirilmeleri çok kapsamlı bir olaydır. Eu yüzden bir 
çıkış yolu bulunamamıştır.

Top o” raflarının î'en Memurlu--unun alınması Personel dairesinin yap- 
tığı bir yanlış uygulamadır. 1978 yılındaki kadro, sınıf ve .’nvanları ne 
ise o durumda kalacaklardır.

ProsT ektörlerin i tibak sorunları Personel Dairesi ile görüşülüp 
bir hafta içinde sonuca bağlanacaktır.

Yan ödeme farkları en kısa zamanda sonuca ulaştırılacaktır. Iluhase- 
be Dairesindeki bazı sorunlar nedeniyle gecikön ödeme Dairedeki sorunlar
la birlikte en kısa zamanda çözümlenecektir, Memurların yan ödemeleri ile 
ilgili iarklılıklar Muhasebe ve Personel Dairesi ile görüşülecektir.

fazla mesai uygulaması geçen yıllardanberi düzensiz olarak ele alın 
dığı için bu sorunda zorluklarla karşılaşıyoruz. Örgütlerimizin savunusu 
olan '.libasında fazla Mesai Miktarının istenmesinin Yasal Prosedüre Uy
gun Olması ve Iıl içinde Pazla ‘esai Yapan Arkadaşların bulundukları İş
yerlerinde ' uantajlarını Yapacak'Sorumluların belirlenmesi*1 istemimizin 
çözüm yolunu bulaca m ı  söyledi.

Şubat ayında 6 ayını doldurmuş olanların ikramiyelerinin ödenmemesi 
konusunu yeniden inceleyip bir hafta içinde çözüme ulaştıracağını söyledi

Hukuk Müşavirlik i ve Encümen konusunda söylediklerinize katılamı
yorum, yanlız bunları eleştiri olarak kabul ediyorum, dedi.
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