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Sürklye Maden^lş Sandikaea. Geaci îcsra SutuJLm 24.-.3c1964 terihind». alöa.g3.
15/36 Kşîu İcaı^arls "Araştırma Jöairaei" adı altaada bir daire kurmuştur» Bu
'  ; .dikanın batılı ©lîlamda attaga, en ileri admöLardaa birisidir o Bu dairauin

vgi mülâhassa i3.9 kurulduğu izah edildiği aeaaıs bu ölümlü davreaışsu ıaan&8:!i.
dı^.tâ iyi ajalaşılaeaktırc

3u gün örnek aldıgaisıa ileri bati meffî,loket3l.eı^öıdej) blsde ©Idugundan çök ■
da'û® saki Mr maziye sahip olea çeşitli söndlkalarin k®adi iç bUr^yelsri iti- 'i
barıyİfB teşkilâtlamalara tetkik edlleosk olursag busâarın aeTsuları İtlfea24y=< _ ^
le bsES- dairelerden teşekkül ettikleri görülUrc l%d©R-îş Sendikası da kendi

ayna. rasyonel iş bülüaü yapmış v« yapmaktadir- 24.» 3 o S 964 tarihine ka- ■ '
dar Sendika 1 daireye ayrılı«ıştıro Şöyleklş l'oplu Söyleşi» Daireel, Teşkilâtlan- .
aa Bairesig Bış mUîMiaebetler IJairealj, lîali .Balröç Basın 2)»iroelj,lîuk|^ îşleri
Baireeig Eğitim Dairoalc Eakat »eakür tarihten itibaren btınla^ birde Araştır».
met îairesi ilâT» ©dilmiştiro

Araştj.rma Bali'esl bası özel huerüsi^tleri olan bir dairedir» Bu sebep

le müstakil olarak kui'Ui.muştUTo
-M

Araştarms Baireai iaBaaslyie ob^ktif bir mahiyet taşimellEtftdır» Vazifesi
\

hadiseleri tarafsız bir şekilde tetMk etmek^ realiteyi ortaya çikarmak bu

çalışmalarına da imkânlar nispetinde rakamlara ve i3jni metodlara dayaadarmak
Buretile aöşal'Jsaalaştî.i'maktaı^o Bığor dairelere bu gerçekleri ve bu husustaki
görüşlarini bildiriro Aynca diğer dairelerin istedikleri hususlara araştı»
nro Şimdi îasaca diğer dairelerle münasebetlerine temas edelims

Teşkilâtlanma Dairesi mahiyet itii>arlyl« Meden-îş" in gelişmeai, henUs
ŞUÎJŞ kurttjjnapiş ol«P kuruJ-maaında föide umulım ysırlerdo şub»ieria kUirMimaitş
«y« «deûİBia «rttımnfi.i'in^ v.s. je matuf gaiişranlörı n«d«f

ı4jw»'- Ju.



Apaştiitoa Daireel ya rekata reya tftşfeilâ-fclenma dairesinin istedi iî.«
Kaden-îiŞ' 9 bapaTsabiiacek teşki-lâtlaadmlabileock işyerlerini şehirler^ »öi-
geitr İtibariyle tesbit etmek bıuılaria en rasyonel bir şelâlde bûsiİ "teşkilât-
dırılabilec^s^ni araşt5.rmak suretiie mezkûr (fireye yardim «der.. Sitokdıa tea
konada iîk yardimam. yapmaştırn şöyle kıs îşçi Sigortaları kuıiHaanua ±a ve
faaliyet istsiiistiklerİBden iatifade ederek Kadcn~îş kolum siren iş yerl&rias.
■rilâyetleri itibariyle teabit etmiş, feu &r?ida Adana BöS,ga Mçıkaa Şubesia® kücs-
şu Tİl^atlardeti hangilerinin balî:lanabilec8??iEİ ^ kaşftff işyeri hıü-tmdu^au gö© - ^
termiştir'

» Araştarma Balreai^ teşkilitlaama dairesi ile oldajtu kadar Toplu Ecaleşa-iş
daire»! İle âe aiia bir işbirliği naiindedir^ Toplu Söyleşir,eleırde yapila^ak
teklifS.eriö ilk ve îsok hudutlerlnı tsepit edero 'Araştırifla daireainia bu köşfsı»
dp-îd. çalişraalara, tam raam^ayla iktisadi 9alxşınslard;i.r- Bumaa için errelâ aSs-
leşme- yapılaciık möesseaeain laali bünyesini tetkik eder^ piyeap şei-tl^Tim^ muh
telif İndstelers göre hayat pahalılığında neaerı itibara ai-arak ücret teklif-

/

lerini hazırlar îcâpedera» lîüzakerulerde bunun aüdafe/Mins. bisîsat yapar- îa-
salanaiş toplu sözleşmeleri defterlendirir» Başarıli olussan veya başûr-j.ft-Â^ ka
lınan BOfctölari- nisb3tXerlyie ortaya çıkerır^

]^ş münasebetler dairesi ile olan ilgiside önamlidiro Eenebî Sendikala
rın istedik3.eri malûmatı, boynelailal teşkllâtiaran istedikleri raporları hazir-
layarak dış münasebatler daiveaine tevdi eder. Eğitim ve Hukuls: işleri daisalarl
ilada ayna nisbeiîe işbirliği halindsür. Basın duiroaine yapacairı yayınlar
şıkariısam bültenler için en kati rakamlan ve ®a re«l malûmatı vardr..

Yayiaî,aîroasinaa faids aUIâhasa atti^ konuları hazirıayarak besıa daire
sine verir- yayialayaoo^ istatistiklerle işçilerin-t® ilgilenea
bütün şahaelarin, nelor olup bittlf^ini hiç bir muhayytî düşünceye sepla-iSRadas:
müşahhas sslarak görmelerini lessin «der.

üarptaki bütiJn Csndikslar daha bsşlaagiçts bu d«;4r«jf'â faaliyete
»İşlerdir. Mcselâs Türkiye Mo-don-tş Seridikasım «uadıl Almîi-ya'da I&.Metalv -
AoBoÜs de înternatMnal Ünıoa of Blsktriosl,, radıo aad machine ^^orkers' ve
UAvy'u- ele alaUmo Son derece tekâıaUl etmiş eondikalardaıi olan bu üç eOndika
için îktisût ve Araştır»» Balreai adeta kalp vesifesi görüyor? »üstfifcil bir
binada g«aif bir peraonel kadrosu ile çalışıyor»o .o'IUrkiy^''deki Sfîüdikalsra
bakaeek olursak atazlcaef üiüdl bir durıpalc karçılsâştri'ir, üetTaeketiaisde adedi ,
pek yüksek slaa sendikalar içinde ysİma üç tafâesiniîi bu hususta i3esi. »da*
BttiiŞam görüyoiu». aunlar Türfd-ye «-«den-^ş. Teksif ve Petrol^-^şHir,

'î^/U)®-î§^A^iA§TÎFa!^A DoRn



/i-

ii
f
%

i

t

ü
ö
 
t
f

'eo
K

 Jid

5
5
 
e

«
 â
>

^
 
g.

I
 
s-

$
4

'
r
f

r.

3I

I

i
 Jâ

m
9

§
J
B
1

ffi

g
»
g•44i

4
3

I
M

S
f
.

«
î
»

)
U

T
î
-

K
(

t
4
i

£
)

1
9

+
»

♦trî
s

8S

|«M

MS.i/>



S"' '•
t * r '

gücfiEdeki düşüş) yallar iiilbe;?lyle Uro SenâSica ücrat tekimena- -
da paramın satın alaa gücündeki bu düşüşleri de nmeara. itibara alesaktır,.

şöylekiş geçim indeksi 100 den 200 ye çıksa yevmiyesi lOoOO TLo olan
işçinin reel satın alaa gücü X lOoOO-^eOO îîı» olaeaktır» Sendika bu iş» '
çinin ücretini sabit tutabilmek için bu işçiye yevmiye 20^00 TLo teklif et-
aelidiro Şayet işçinin yevmiyesi 20o00 Tho ya çskaraUrsa işçinin yevmiye ü®-
ret geliri değişmemiş, sadece piyasa şartlarıtıaCfiat taîıavvüllerine) uydunsi-
ouş olmaktadırc Ancak 20.00 TL. nın üstündeki samlar 22-24 ToSo üoret geliri»
ne yapılmış bir zam ©labilirn

b) Fert başıı:ıa milli gelir grafiği (birk^ senelik jsukaycseli hasır»
laaacaktıro) Ayrıca nilli geUr içinde ücretlerin tottuğu yekûn göstariiöcek-
tiro

c) Muhtelif İndekeleıre gör© (istatistik genel aöidürlüğü îndo Ticaret
odası fiat indeksleri) hayat pahalılığını mukayeaeli gösteren grafikler ha
sırlanacaktıro .

\

4» Seıdikanın Genel mekanizmasinı gösteren şsmap

5» Genel merkezin mekani anasına gösteren şeîî®,'

6- Türkiye Maden-Iş Sendikasına bağlı bütün İşyerlerinin ad ve adres»
leriç sermsyeleri, işverenlerinin adlecpı, aermeyedeki hisseleri, yap'^ğı

1  • •

Ki • işin mevzuu, satış yerleri re İmkânları,

7» HltUn iş yerlerinde toplam işçi sayısı, Sendikalı işçisayısı, kadın
işçi sayısı,

Bıdelar yaşları itibariyle gruplaadırıla©ak ve histograaı yapılaeaktıro
>

Gro» SMt ücretlerinin 9 ücret giderlerinin p a©t saatlik Uoretia
tesbltio

Groa saat ücreti GoSoü»* Saat üzerine hesap edilmiş direkt ücrettir. %bu?îa
heyat «suc^era., fazla mesai gece yada j^zar mesaileri için ödenen
paralar, özel »orualultak taşıyan ağar, kirli ve tehlikeli işler için ödens^
primler, üretim primleri dahildir..oo

itflret piderleı^8 Ücret giderlerini elde etmek için gres saat ücretine şu
faktörler eiaenir§ kanun yahutta toıAu iş sözleşmeleri ile işverenin ödsüC^sİ
kabul edilen sigorta primleri, sigorta müeaesaelerine işverenin kendiliğin
den ödediği primler, ücretli tatiller, bayramaar ve ücretli diğer izinli gün»

MA33BK»İŞ ASAŞTIRMA BoRo



ler Toa<.(dski ss-na-flcaıdaraalara gircfîyen ig'yarenco ödenen âigei' giderlePo)

Net Saatlik Kaaancs Bu şu şekilde heeap edilir» a.SoÜo'ten, kanun ya da Top
lu iş sözleşmesine göre işçinin ödediği sigorta primleri düşülüro Bu ameliy®
sonmda hesap edilen miktara^ ücretli tatiller9 bayramlar ve bir de, işveren
ce ödenip te GoSoÜoHe dahil edilmemiş miktarlar eklenir» Çocuk zamlara, dahil
edilmezo Ayra gösterilire

9 -* İşyerlerinin iş mevzulari bakımından gruplandınlmalan p rakip EsUes-
aeseleriBp ve rekabet derecelerinin tesbitl husus-jada çeşitli yönlerden önemi
büyüktür» Tekliflerimizin rakip müesseselerin hepsine aynı niebette oteaeı.
i©«b eder» Bir tsassine yüksek ücret talebi9 dikerine daha düşük bir talisp
piyasada ikinci lehin© bir duru» yaratır» Zira İşveren bakımından Önemli bir
mahiyet unsuru ©lan ücret gideri birinci Kübeseseds ikinci lehine yüksek @la-
çaktır» Neticede» İkinci müessesenin rekabet gUcü zayıflayacaktır» Sendikanın
gayesi asla müessesenin ortadan kalkması değildir» Bilâkis yaşamaları büyüme
leri bilhassa rasyonel ve prodtiktif çalışnalarıdır. Bu arzunun delili de yap
makta olduğu hafta sonu seniserleridir® Bu suretle gaye işçiyi eğitmek9 daha
faydalı kılmaktır» ■

10 - İş de^rlendirma sistemleri hakkında incelemeler yapmak»

11 = Maden-îş kolunda asgari ücretlerin tesbiti»».

Burada araştırmaya osa» alınacak olan asgari "fizyolojik asgari,, deJHl
"medeni asgari,o dir» Buruşnla kastedilen^ bir işçinin medeni bir İnsan gibi dah®
doğrusu insan» yakışır bir tarzda insanca yaşayabilmesi için alıaası gereken as
gari ücrettir»

Bekâr bir işçi için® evli çocuksuz bir işçi içinp evli iki çocuklu bir iş
çi için medeni asgariler nelerdir?

Bunlar işçinin çalıştığı şehirj bölge itibariyle tesbit edilecek ve yapı
lacak tekliflere esas teşkil edecektir».

12 - İşletmelerin bllânçolarının tahlili

Bu aadd® il® ilgili çalışmalar ikinci devre Toplu Sösleşae hazırlıkları
esnasında yapılacaktır® Bu konudaki çalışmada Haden=İş' in tekliflerinin makul
olmasını temin edecektir» Zira Maden-İş daha öncede bir vesile ile tema» edildi-
fti gibi Toplu İş Sözleşmesi yapacağı müesseseye onun imkânlarının üstünde defil^
imkânlara dahilinde tekliflerde bulunma re bu tekliflerde yer alan işçi lehin
deki hükümlerin işçi üzerindeki, müebot tesiri neticesinde prodüktivitsnin artma-

MBEJÎ-tŞ ARAŞTIEiaA BoR»
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aaım yardaacâ olmak: amB'Sandadar'c

Böylece fiili neticeleri» stenâartlarda» @laa iı^iraflara assalta^Lmaş 9 »j
m samaads işverene tasâr etmek imkânlara, barakîilmamiş olaeakta.ro

Bata memleketlerinde Sendikaların Araş tama Daireleri bira^ eweî. izah
ettiğimin ücret analizlerig Toplu îş SSaleşmasi analisleriş finana analisl®-
tinden başka otomaeyong üretim plânlamasa., gtdar kontrolü» işyeri organizasyo-
n» 'e'oSo gibi sanayi işletmeciliği konularında da işwrcnle beraber karar

Ayraca Hükümetin çıkardığı Kammg yönetoelik gibi mevzuatı da Araştanas
Dairesi izlemektediro ^ x,

3^3 ay öne© kurulmuş bul\maffi "Araştırma Dairaoi„bu çok kasa zaman
Gİ6 ÖââS5k J- ly lij ftrtıMiiry »lüt'e Aoe**u^"ü .

hazırlayıp göndenniş., şubelerle temaöa geçerek üye adetlerinin tesbitine baş
lamış 9 61 işyeri ile ilgili üglaştırma kurulu kararı ile ilgili bir rapor ha
sırlamış 9 fert başına nominal re reel milli gelir grafiğini hazırlamış 9 Toplu •
Süsleşme müzalîerelerine iştirak edilmiş 9 bazı aöslaşmelerde ücret t3kiifflen=
ni grafik halinde hazırlamış tır© o o

Araştırma 33fe4reainin vazifesini lâyskiyl» yapmasınig Maden--tş«e dollsyiaiy^^
le Maden-Iş üyelerine faydalı olumlu hizmetlerde bulunmasını temenni ederizo

Haden-tş Genel îdare Kuruluna saygı ile sunulurc

Araştırma Dairesi Uzmanı

İBiren Aykut
(İmza) '

Genel Başkan Vo
Gavit Şanas£a
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