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20 - 25 Tenanue 1964 AHTAIYA

4o MADIKSÎt

îgffljg Bblffa Itogkea Subael Haporu

1 - Aidfit ödoyan 0ye îuiktaraada ortıç nlsbeti % 80 Sir. Setidea ayda
I2OO-I50O0- lira öivarrada olan siiktar şixEâi 4500-5000.- lira arasındaöir ki
ayde 30OO0-TI. bir artra olmştur.

2 - Şub^aissin işyerlori s^ısı ayrıea tamim edilen ilişik listede göata-
rilmiş olup 33 işyerinde 30.6«1964 tarihinde işçi eayasi 1200 aidat ödayon
Siye aayaaa 900 dür. Bu arada şehrimiade kurulu 15-60 işçi çalıştjran 15 kadar
İşyeri daha vardxro HtûOz bu işyerleriyle S.3.giİ8neaiyoruz. Yeni çalışma aiste-
miaize göre bunları kazanmaya bakacağız»

3 - Toplu îs gSalcsmeal konuaut
a) 15 işyeri adına İşveren sendikaları temaileiliği ile yapılan ilk

gbröşıaelardea eonraj bu işyerleri Oenel norkeîîö intikal etmiştir»
Bu işyerlerinden Ahmat îter ilo bilahare mtinforiden Toplu îş Sözle^eei

yapılmıştıro Bu 14 işyeri araaındaj Kuri Ösler Kafciaa fabrikaeij ffuri Özler
BSkîijîkaneal ve Tariş tamir «telyeei için münferiden anlaşmaya varmış, olduğu-
BU2 halde Toplu tş BSsIeşmeol ismıalaisndıko Bu işyerleri arasında Btitaş, B^m
Ltmited işçileri tapluoa iatlfa etmişlerdire Bu arkadaşları yeniden kaasanmaya
bakoaktayızu Diğer 12 işyerinden, müzakerelsria ueaması yiizündta ietifalay başy

b) Otomobilcilik Şirketine ait Austin Tamir garajında çalışan işçiler adına
Toplu îş SSaleşmesi yepılmıştiTo Tapılan skidla yemek parası, çoemk parası v«
diğer Sosyal yardımlar aağlanmşinır. îşvoren halen îhgilia B.MUCo Şirketile
şehrimizde bir otoıcobil fabrikaoı kurmaktadır»

o) Türkiye ?»irai Donatım Kurumuna alt Aydın, Saaisa, îmlr BSlge lüdiirlük<=
Isrinde çalışan üyelerimiz adına Toplu îş Sönleçmeoi imzalanmış 1 yıl için ya
pılan akldlo ücret Baramig So^al yardınlar aağlanaıştıro

ç) (te'ta Şûzte Ticaret Şirketin© ait Biat Oto Tamir gaı^jında çalışan iş
çiler adına akid Sjaaalanmş Sosyal yardım vo prim »ağlaamıçtıro

d) Koç gurubundan Kgeınak şirketin® alt Tord Servis îstaeyonunda çalışan
üyelerimiz adıaa Toplu îş Süzleşmssl görUşmı^arl dovam otmektediTo

e) Osman kalak Maklna Tanirbıanesi IfÇllerl aâ.ma gürüşmeler devam etmek
tedir*

•oa
f)

uıThadadıro
Sanayii Dimitod Şirketinde çalışan S^olerimls adına ^rüşmalor

g) Stibanka bağlı BalıkSy Uıva İfadeni tşyerindo çalışan üyelerimle adına
yapoMde istediğimis Toplu îş SbzIeşneei gürUşmelerlne itiraz eden İşverenin
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itirazs. çiirütîilffiüş "¥« meıiöucu olduğu Ltioank İşverenler Saadilcssi ile
16/7/964 günü görüşmeler başlajaealrtaro

g) Heto Askeri Karargahında çalışan üyeleriraiZs adına görüşmeler dema
etmektediro

h) Ham Soil^tif Şirketi ile Madeni Eşya Sanayile Detay ISadeni Sşys
İşçileri adına görüşmelere henSz başlamadık hazırlıklar yapılaMktedır-j

1) yslikiş Madeni Bçya îraala-öıanesi işyeri mUsakerelar 3»ıraaıada iş
yerini kapatmıştıro Bı işyerinde 7 işçi çalışmakta 5 üyemiz bultmmaktadırc;

a) jDefa» Demir Çakae Ue Ege Bakır ¥«1 fabrikaları il» yapılan görüşme-'
ler neticelsamemiştiro Sab»p olarak birinde 12 diğerinde 5 işçi çalıgmsktf-
dıro îş durumlarıda kötü olan bu yerlerde durumun düaolaeai halinde yeniden
gereği yapılaoaktıro

a) Mehmet Yurdaîua jKaraeör Atelyosi ile anlaşamadığımızdan durum Uzlaş-
tıımsa kuruluna intikal ettiril soskt ir o

o) a?h« fumpan® Şirketine ait 3 işyari ile aımpara ve deglrmenteşı oanayU
işyerleri işkolıamadan olmadıkları için müzakereler sıraaıada ilgileri ke-
ailmiştiro

Metic© olarak kadresuzîvötg, işlerin programlı yapılmaaaeı sebebiyle Top^
lu îş SSzleşmeBİ görüşmeleri aÎEeamaktadıro Bir günde 2-3~4 görüşme olduğu
▼aki bu defa diğor işi»? de aksıyor Seael Merkezden bir müzakerecinin göap-
der ilmemesi ile 15 işyerinin İstanbul'a intikali iyi bir tesir yapmajnişş îlye«
ler uzun zamandır^ bitmejraa görüşmelerin netice vermsmssinl iyi karşılama-
maktadıro

î'oplu İş Sözleşmeleri il® ilgili husucları arz ederiz®
4= Sabada üeratli Kadroları Şubemizde, Sela'ater Ac Kemal Günerhan ile

Orgenisatör Kemal Beyazıt adında iki arkadaş çalışmalrkadıro
Sekreter arkadaş yaza işlerini^ muhaberat» kaya!fe işlerini görmekte

daktilosu eerl tu işler için tecrübeli bir arkadaş, ayni zaamda tatil gGa=
leri işlerimize yardım ©tmektedirc Aldığı ücret yaptığı İşe karşı as olmak
la beraber son yapılan ücretine (50) îlo zam k&ndiaini memsua etmiş tir o

Organizatör arkadaşımız Kemal Bayazıl dürüst, çalışkan fakat kendisin»
den tam manası ile İstifade edemiyoruz^ şehrimisdeki işyerlarinde çalışan '
işçileri ikna edebilecek durumda değil^ kendisini tam manası ile değerlen—
diremiyoro Şehrimizde işkolumuzda çok sayıda işçi çalışmakta bu işçileri®
temas yorucu ve sabırla olurg kanaatindcsyiz® Bu arksdaşımas mahkemeleri ss-
bebi ile bu yıl için do 4 defa bir ay civarında iziali gitti, ailesinin ya
nında olmaması ücretinin azlığı da eklenince organi,3«törlük vazifesi yapayar
diyemeyiso

Şubemize bu gUnlcü çalışmalara göre 4 ücretli kadro lazımdıra (Başkan
dahil} gelişen işler teşkilitlaama zorunluğu bu kadroya ihtiyaç göetermakta-
diTo Çok defa yapılması lİzam gelen işler, aksamakta gerekil müdalaalo
nında yapalamamaktadıro Şube işlerinin günün icaplarına uyması veya cevap v©=
rebilmesi İçin sekreter, organizatör kadrosu yanında, BUhasebe ve kayıttan
anl^an bir azkadaşa ihtiyaç vardır» Projelerin tahakkuku için, kadronun
tam manasiyle çalışmasa işleri sırasile yapması gerekir»

ÇsvrsıaiBin ihtiyaçlarına eevab verobilmeais için kadromm aııjulandıga
şekilde ve Şube İdare Kurultmca tensibi olıunlu neticeler verir»

MA33EH-İŞ İamlr Şo3c



*  , . heaöa yeni kurulıauçtoo Aykadsışîaııms tecrSfeeli ve İnaaç.11 işlerin bir programla yepılıaasa, aaıhtelif komiteler kurulmaeı faaliyet
•ahaaının genişlomsai ilk ole aldığı hususlardiro Zamanla yeni olan idare
kurulunun çalışmaları sıraeiyle arzedileeektiro

,  ̂ 5 = .ŞubgaiR Msli s 28/6/964 tarihinde yapılan Oanel Kurul ton»laatıeıada faaliyet raporuna ilişik 964-965 yılı teklif bütçesinde göste^ v
rllmiştiro Ayda gelirimiz 4000o- TLo oıyarınâadar gider olarakta personel
üeroti 2200o= kira karşılığı 600o» Tip tasyiratp toain 50o»p PoToT, îfesraf-
ları 100,=, kırtasiye yo eyraka matbua 125<»<- yekûn 3225»» liradır bunun ici=
ne diğer müteferrik masraflar dahil fieğildiro Personel kadrosu teklif bütçe
sinde 3 kişi olarak gdaterilmiştirki bu 3 kişiye başkan dahil edilmiotiro
Halan 2 kişi çalışmaktadıro Teklif bütçesinin bir sureti eklidiro

6 » Şube kongremiz 28/6/964 tarihinde yapılmıştıre Muhteviyatı ve ne
ticeleri genel merkeze bildirilsaiştiro

7 "=■ kurulu sendlkalarg Şehrimizde Metalürji fabrikasındaçalışan işçiler tarefındau işveren ile müştereken kurulu Dsmir Çelik Ağar
Saasyii işçileri aendifcası ada ile anılan bir sendika vardıro Bu işyeri
İşverenleri Sendikamıaoa yapılan çalışmaları beğenmediklerinden bu sendika
mensupları ile yaptığımız temasları Öğrenines kendi arzuladığı adamlarını
yeni idare heyetine seçtirmiştir. Bu İşyerinde 500 kadar işçi çalışmaktadıro
Bir kıemı Oyensiz idi fakat çimdi ilgilerini tamamen kesmlşlerdirc

Türk-tş 3 oö B31g« Tomalloiliğtnin gayretleri netice ve2?memlştire Bu
sıkarda 3o oü Bölge Temsileimiz ismet Demir Uluş'la müştereken bu işyeri
için yeni bir çalışma yapmiya başladıfeo

torulu Çel4k-İş Sendikası îSSSS^lo olan ajfjlaşmazlıktan le»tifade ile teşkili^ kurma çabası göstermiş fakat haklarında yaptıgamız mua»
«SİS üzerine muvaffak olamadan kaçmışlardır»

Iş kolumuzda teşkilâtımızdan başka Bgo Bolgeai içinde bir başka Sendika
olmamakla beraber bazı illerde gerekli çalışma yapılmalıdır kanıeıad^yıat

>ı«>t«»dllnilştS^^ aüşî^ller» a) Üoretli kadro için 4oCü maddede
yeni bir yer tutmuş olmakla bu yer 6 odalı her türlü isler

dİ^ştS^ görülebUlr odaları vardır. Bu huoua şimdilik bizim için halle-
o) Taknik vaeıt^a gelince bir araea ihtiyacıma mıhakkak fakat bugün

İÇİng şubeye ağır gelir büyük bey bîr daîrtîloç tskairimis işimiai görüyor
3o eü bdlge Temailölmize ağttir.) bir heeap makimsip teyp lüzumludurBvr^ dolabı toplantı ve# dere maaası «ekreterç nrohageba masası, sandalyeler

lazımdır halen elimizde 3 masa bulunmakta biri çeliktiro telerftm lâzımdırc
ç) Genel Mejöcesee verilan yetkiler sınırlı olmamakla beraber, asaSıdaki

hususların nazarı itibara alınması gereklidiro 9 «
1- Şubo Yönetim kurulunun calışmalarsaaa düzenleyen yönetmenliklerin bir

an dace çakarîlması. j.h uır

^  4r 7eni Tüzükle Şube yetkilerini kısıtlayıeı bazı ımddalerin gözdengeçirilmesi (bunlar ayraca sunulsbilir)
teteolar İmManJa Şufce İdare kuruluna terolh haMa

nfâsil©, görüşlerinin alıamaaip
4- Bugünkü şartlara göre Şube kasasında bıaund^mOmaaı lâiim melen

para^/^tannın gözden geçirilmesi® «"ato
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^9B.9İ Sîeı>xl:eaiîi jfttiçoxü9fl2.gi kosuley daha çok •öeçhilite mUhia
^  Havaularıa sflratle llotilmosi (çok defa temBilcilere golon haberlerden baza

hususlara öârenîaak'teyis) Şubelorin ayır% edilm^csüin gözetılimeBiç Çalaşısa
Bakanlığı o !î?örî:=£g S0ra;?ınden gönderilen tamims, taliıaa-i ve yayınların tek-
Bir edilerek Şubelere gönderilmesi, Şubeea yasılan yazıların ehemmiyetin®
binaen cevaplaadınlmasadıro

Gelecek 4 ay için şubenin istek vo teklifleri s
1=. Mali konuda teşkilât işlorinin süratle görülmesi için 4 ay için Genel

Merkeze Şube gelirinden gSaderilısoiEesij
2= Teşkilâtlanma için hazırladığımla paBpaganda, çalışma programının tae=

Tib edilmesi

3==. ücretli ka îrO|îsadronun yeniden ele alınması vcret ayarlanmasının
tatbikini Şube yeri şimdilik kafidir (yeni yarimiz 6 odalı) teknik malzeme
8o maddede belirtilen hususların temini şum itiraf etmek gerekirki. Şubemiz
Izffi^^deki digar Sendikalardan mefruşat yönünden çok fakir, teşkilatın şere-
fiyle mütenasip tefrişi zaruridiro

4» Toplu îş Sözleşmesi komıaunda bölgemiz dahilinde bulımaaı işyerleri
adına şubenin Toplu îş Sözleşmesi yapması (MESS'ls olanlardan sonra) çünkü
Çevrsaizda 500-1000 kişilik işyerleri olmadığından işyerlerinin bünyelerineföre hareket edebiliriSo îmss yetkisi olan yetkilinin yokluğu halinde Şube
dare Kurulundan takviye edilerek tamaı^anması toplu Sözleşme görüşmelerine

çeşitli eeboblorle iştirak otmayen İmaa yetkilieinia İmaadan latinkâf etmesi
halinde 2 imza ile yapılan iş akdinin outober ®lupç olmayBoağı, Toplu îş Sös-
leşmelerialn daha olumlu natiee vermeleri üyeler arasında anket açılması,
Toplu îş Sözleşme»! d® t inler-inin kesin, özlü, kısa hükümler ihtiva etmesi,
Gonel «orkeze tetkike gönderildi metinlerin Eaıayyen zaman içinde cevaplandı^
rılmaeı ve o bölganin şartlarının gozonüads tutulmasıdır©

5= Eğitim konusunda şube de temsiloiler v® iyelerine yararlı olacak
konforanelar aemlnarîer yabancı dil kursları açabilmeli, yapılan eğitim ça«>
lışmalannı goliştirma çareleri ısygulanmelı, okur yakar olmayan üyelerine
gece kursları tertiplemeli kütüphane, çalışmalas'ina önem verilerek kütüp=>
haneye borşür, kitap ve digor faydalı yayınlan deha çok parasız temin etme
İmkânı ©lan yerlerden temin ile idelerin fikri gelijşmolerini sağlama imkân
larını haaarlaroalıyızo

BETtCB OMMR 8 Sendikamızın BSIgımizde işkolumuza mensup îaasöouhî, işçiyi bag-
İayabilmekg artan işleri neticelendirerek daha kuvvetli, daha emin olabil-
aesi için çalışmaların program v® cihohl: içinde yapılması gerekir, üyelerimiz
artıkça çalışma şavklmiz artaoak dSha mutlu yarınlara hamleler, yapmak fır
satı bulacaktır©

Genel îdere Kurulu çalışmalarının Sendikamız, ve Üyelerimiz için hayır»
İl olmasını dlleriZo

Saygılarımızla
îzmir jCölge Mrk Şubesi

Başkanı
Yusuf 3)eairSr8
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