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1 =f 26.n>27<.Bkim.l963 tarihi ila 30cHaziraaol964 tarihi arasında şubemis-
de üye kayda lOO/lOO artma? olup 15ol2ol963 tarihinde 107 üyemiz var iken
30 Haziran 1964 te 214 üyemi* olmu?turo

2 -> Şubemize kayıtla iki i?yeri vardır o Ferrokron ve Karpit ^brikasa^
dikeri iee 2irai Donatım Eurunudıâ>o Perrekrom ve Karpit Fabrikasında 220 iş=
Qi sayısından 200 ü üyemi* olup Zirai Donatım Kurumnda ise 18 işçisi vardır
14 ü üyemiadİTo

Toplu ^8 SSalesmesi şubemizde yapılan faaliyetleri
3 = I0elol964 tarihinde foannalite tainamlanarak Perrbkrom ve Karpit Fab

rikası ile SSzleşme müzakerelerine 3 ünoü Bölge Temsileisi Sayın İsmet Demir
Uluçtun iştiraki İle başlanmıştiTo Mizakere devam ederken adı geçen işyeri
K3dtirltiğü maddi Izrikâaaızlıktan dolayı işi durduracağını 14olol964 tarihi ve
159 sayılı yasılan ile şubemize blldirdio İlk olarak 60 işçi bilâhare dîger
işçileri çıkaracağını bildirmesi ile müzakereleri kestik^ inkara'ya üç kişi»
İlk bir heyet gönderdlko fürk-tş'tn alâkası ile Sanayii ve Çalışma Bakanları
ile temas edilerek müsbet netice alındıktan sonra bu şartleır altında müzake-
TOİere devam edildio Kısa bir samanda müzakere müsbet bir netice ile bitiri
lerek hazırlanan Sözleşme metni Oenel Herkese tetkik için gönderildio

4 - Genel Merkez işyerine bağlı bulundiigu Genel îEidürlügü ile inkara'da
metni tetkik ederek 24oŞubatol964 tarihinde şubemizin malûmatı olmayan bir
protokol Cavit Şaman ve Kemal Sülker tarafından imzalandı^ protokoldeki msv—
Sular işçilere telkin edilir Sendika tarafından dediği halde Genel Merkez bu
hususta alâkalı şub^ veya işçilere hiç bir malûmat verilmedi^ durum tesadü-
f«ı Ögrenildio Ve işveren protokoldan bir metnini şubemize vererek şubemize
bu vesile ile ögrendiko

Başkan Vekili Oavit Şarman hed^ketlerl ile günden güne şubemi* yönetişi
ve üyelerinin itimadına kaybettiğinden şubemi* tarafından alınan kararla im-
sası hükümsüz sayıldığa yazı ile Genel Merkeze bildirildio

15o3ol964 tarihinde Sendikamızın ilk Toplu îş Sözleşmesini imzalamaya
muvaffak olduko Sözleşme imza tarihinden sonra tatbik sahasında ilk günler
de biraz güçlükler çıktıysa bile bu hususta işyeri müdürlüğü ile yapılan t€P-
masleordan sonra düzeltildi ise de anlaşmazlığımız yöğmiyeli personelin duru
mum ve sözleşmeye aykırılığına gösterir durum ilişikteki yazışmaların sv^uret-
lerinden anlaşılmiştıro

5 « Şubemiade ücretli memur yoktur,, ihtiyaoımız câ-uyorsa dahi şubemizin
gelir durumu müsait olmadıgandan memur alınamamıştıro Şubemizin gelir ve gi
der durumuna gösterir listeler Genel Harkesde mevcuttur»

6 - 15»12ol963 tarihinde Şubemi* koagrosi yapılarak raporlar g«ıei mer»
İroze g^derildio îşkolumuzda kurulu başka Sendika yoktur»
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7  Genel Mezieesee şubemlsâe eğitim thgtzuu ele alsnmadağa. gibi Genel
Merkezin teebit ettiği seminerlere şubemis mensunlarımdan kimse çağrılmada c

Genel Merkezin yardıma koşmadığından değil koşarken vazifelendirdiği
kicnelerin kifayetsiz olduğundan menfi netice alınffiaktiaâ.ıri-Sisalî olarak
yukarıda bahsi gelen protokol kâfidiro

8 = Bgitiffi için bir film raakinası yeter miktarda filme ihtiyaeımız var®
Şubemize ait vasıtarus olmadığından daha geniş tafkiliitlanaıaıyoruzo Şu»

be Başkan ve yöneticileri hepsi İşyerinde çalıştığı İçin 8 saat gibi bir za
man ağır işte çalıştıktan sonra fahri olarak Sendika faallyetlerint oldugısı
kadar yürütmektedir o Bu durumlar hakkında bir teklif^J^lı^h-ntmök istiyorsak
bile gelirimizin az oluşu buna mani olmaktadıro^^BcTteklifleri Genel Başkana
bırakıyoruzo

Bot8 Yerilen puanlar her şâhsın gSrdüğU^işle
alâkalı olmadığı 9

Ekit Büroda çalışan yöğmiyeli personelin in
tibaklarını gösterir liste ve işverenle
yaptığımız itiraz yafişmaları eklidiro

Mots 18g2c,1964 tarih ve 12 sayılı yazımızın
aoilen oevabı verilmesin ^

Bots Yukarıda zikretmiş olduğumuz yöğmiyeli
personel durumu hakkında en kısa zamanda
halli hususunu arzederizo

Saygılarımızla 9
fUrkiye Maden-îş Sendikası Antalya

Şubesi Başkanı
Hecep Koş
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