
«',• P-'.

LÎil" >•.

"'■<1İ:'"'

■"»»T .-H»! '-T*•-T* •'IV •ıv«^aı

:<&

fOHKÎYB MASBg»ÎS SgHDİKASI

O&ğaloglu Huruosnıaniye Cad e
Alibaba fOrba Soik. 7ot 18 Kat»?
îatanbul Teli 27 21 39

dBHEL tPAHB KURÜI» TOPLAHTISIl

20 - 25oTeKffli3»19S4 MTyjYA

OCHDEMÜT 4 ünefl Mmasîı

APAPAZAHI İ^LOB BSHKB2 S'JS&Bt RAPOBtJ

4/7/1964 tarih ve 964/1603 «ayıla yasınıza karçılıks
Sonul 20-25 Teamuz 1964 de Antalya'da yapılacak Gen«A tdare Surulu top

lantısında görüşülecek §ub(WBisi ilgilendiren hususlar haSâanda rapor®
1- 1963 Ekim ayında aidat Sdeyen iiye ©ayısı 583 îsişi ve 964/Hasiraa ayı

lae 490 kişidir® Bu rakaısiar yalnız ZoBoK® fabrikası işyerine ait olup
da gösterilen tarihler arasında 107 kişilik bir artış kj^edilmlştiyo

2'= Berlnee Çelik Sanayii işyerinde 30 kişi aidat Sd^en üye mevcudu olup
hu gön için şuâMaaiads aidat ödeyen tam üye sayısı 520 kişidir» Şubenin faaliyet
gösterdiği Bölge dahllüıdeki işyorlerin ssya ve işşi sayası ise Bl» Çalışma
Büdürlügü ile yapmış olduğunuz temaslaaı gSro yaînaa Mapasan içinde 114 tamir
fitelyesl memcut olup her ateîyeda 5 İ18 15 kişi arasında işçi çalışmaktadır, Ortî
lama her i^erl işçi sayısını 10 kişi kabul edilirse 1140 kişi yalnız tamir atel-
yalarında işçi vardıro

Şulıede yalnız teşkllötlanma yolunda şube başkanından başka maaşlı kadroda
personel olmamasından dolayı daha ziyade büyük iş yerleri ile ilgilenilmiş
olup yukarıda bahsi geçen tamir atelyaleri il@ ilgilensie flıintı bulunamraıştıre
2a atelyelerde henüz aidat ödeyen üy® yoktur»

3- ZoDoKo fabrikası işyeri için gerekli toplu tş Sözleşmesi yapılabilmssi
İçin bu işyeri için Genel S^kez ile gerekil yazışmalar şubece yapılmış olup
işveren sendikasına bu i^eri aza olduğu için sözleşmeyi genel merkez yürütmüş
olup neticesi alınmak üzeredir o

4=» Derince Çelik Sanayii ilerinde ekneriyetia t^e kaydı yapılmış ve bu
işyeri ile gerekli taj^u iş sö^eşmssi yürüttilebllıafisi için genel merkez ile
yazışma yapılmış, genel merkezden almş olduğumuz bir yazıya göre bu İşyerğ île
ilgili eözleşmeyl genel merkez yapaeagını bildirmiş olup aradan iki ay gibi
bir zaman geçmesine rağmen henüz bu İşyeri için sözleşme müzakerelerine dahi
başlanmamıştıro

5- Şubedeki kadroda bir değişiklik olmamıştır. Yönetim lomau azalarından
şube işlerinin sıkı olduğu günlerde işyerinden izin aldırma sureti İla şube
işlerinin aksaksız yürütülmeye çelışılmıştır»

6- Şubenin mâli durumuı

OBliÎB

1895 00

tarih

GÎDBB

Lira l&re»

31/10/1963 1985 05

1005 00 3l/iaA964 1886 48
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Lira Krs

fABÎH allSB
Lira Krs

2005 00 31/12/1964 1985 06

2020 00 31/1/1964 24U 91

2060 00 29/2/1964 2037 10

4795 00 11/4/1964 4405 92

0000 00 30/4/1964 578 60

2430 00 31/5/1964 2204 53

19755 00 TdcOalar 20577 23

İm hesaplara borç tahsili^ baokagra yatırılan ve çekilen paralar gelir vo gider
hanelerine dahil edlİBeısiş olup bu duruşta göre bu gOn için ancak şube kendi
dini idare etoektedir»» Sözleşmeler bitirilip @|daHar ytSsseltilirse v» %e aa»»
yası ileride çogalıraa anoak mali yönden şube genel lasrkeze yardiı&eı olabilecek»^
tir»

7° Giderlerin sarfiyat yerleri t
Hev'İ

10662 65 Personel i

9014 58 Tönetim

900 00 { ölüm ve askerlik yardamları

20577 23 Teklin

t
.1

8- Şube kongresi şube yönetim kuruiuaım yani tüzüğe göre düsenleniBeeİ bakı»
mandan 19/4/1964 tarihinde yapılmaş ve eski şube başkana ve eski yönetim kuru~
landan altıea yine ayna vazlf^e seçilmiş t tf,>

9^ Bölgemiz dahilinde Işkolumuza ait Z.BoK® IPabrlİMsa işyerinde ZoI),Ko
işçileri aendikasa ismi ile bir sendika kurulntuş ve tabminen bir @ene kadar fan»-
liyet gjöstermişsede ssıvaffak olamamaş neticede kendisini feshederek sândikamsa
iltihak etmek iatemişseleifde genel merkez ile yazışmalarımazda bu sendikanan
iltihakına genel merkez kabul etmediği için im sendikanan dtmam lamllakta kal»
maşe Şube olarak bu sendU^nan i^elsri yöneticilerinde şube çalaşısalaramısda aşa»
ra zarara dokunmuş 5 kişiden aadi bu gön diğerleri öye kayıt ottik ve aidat ödi»
yen üyelerimiz aresandadarlaro

10" Şubenin bir organizatöre ihtiyaea vardır, Organisatöreüzlükten mütâ^î»
llt teşkilatlanma yolunda şube tam bir faaliyet göateroaeaiştlro :

II" Şubenin ihtiyacı bulıman aalsemeler aşağıya çakaralaaştaro
'|.l" Teksir makinsBi
I 2" felefcm

' ■ 3'5?^-Teyp ■ ^
4 - Bğitla için flln mafcîsieiîi ' " ^
^ Fotoğraf makinesi - . ■ n
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12 •= ÖnüMladeki dSft aylık i§ia şukeain telifleri*
1- Sakaıya vUayatinla kazalarında bizim Işkolımıza gitmaai llzım

galan işyerlerini teşkilatlandırmak için genel merkez arabalarından birini 2
aylısına şubdys gSnderUmeBİj

2 - Eğitim için işçilerin yetişmesi bakımından Adapa^ıada hafta ecnu
semineri tertip edilmeli^ bu hususta mali re hooa temini bakımından genel
merkez şubeye yarduaeı olmalıdiTo

3 =. Soplu tş SSaleşmesi hususunda şub©n|;n gUcU yettiği ıfifak işyerleri
için tam selâhiyetli olduiiBifl dair bir yazı genel merkezce şubeye reriîmslii,
şub^in gUcü yetmediği yerlerde genel merkez sözleşme hususunda şubsy® yar=
dınoı olmalıdırs

Yukarıda bahsi geçen Derince Çelik Sanayii işyeri için şubeye selihiyet
verilnadigi gibi genel merkezce bu işyerinde gerekli titizliği gSstsrilmimiş
ve bu yüzden bu işyerimizdeki üyelerimia yavaş yavaş sendikamızdan sogsam^»
tadıro

Halbuki şube olarak bizim düşüaeamia bu ilerinde tam bir faaliyet gBs-»
terip hemen bu fabrikanın bir k(;io metre berisinde mevcudu 600 kişiye yakın
boru fabrikası varki Çoköc içyeri üyelerlmik vasıtası İle boru fabrikasında
faaliyet gdsteraaakti v« buma da M&siküa olacağına inanayorduk# Çtbski her İki
fabrikanın işçileri aynı şehirde oturduklarına gSre işçiler birbirlerini ta-
aırlaro Böylece birbirlerini ikna etmek kolay olurdu kanaatindeyizo

Burada şubemizi ilgilendiren raporuiEiza son verirken toplantıda alınacak
kararların teşkilatımız ve mcmlafestimiz İçin hayırlı dmasını temenni eder^
idareci arkadaşlarıma başarılar dlleriZo

111 Madezkflş Sendikası
Saîcarys Böl^ ^rksz Şubesi

İdare Kurulu adına
Başkan

Yahit Oshan
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