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20*25 Vensaus 1964 mmâ.

aOnaııtı 4^ mıaiigl:

SiHüıtMfatta mm MufUa SubiMl laporu

|bht«:ram Ocnıâ; td«r* Kırulu amlan^ SllahSatagâ Harices şuboti
«layıik b61g«ml8 İmdutlan d«hlllnd« bulunan l^^f^larlnla bu İnarloriaR
daki ŞubamİB faalijatidrinl Oanal MeskeBba 4o7ol964 tarih tu 964A603 aa*
jllX yaBalarma ak olarak Rubalara gCzıdeıdlen plln dahilİBda avagaora
kanlaiftıro tasTiblerlaisa auzialtart

1* KSlganİB hudutlan Bdhllladaki ifreriarirdaa aldat Sdajr» Uya mile»
tarlanndaki duzuaiLar ı

■KÎR KASIM ABAUK OOAK şmt lABf IİSUT MCOB BA2İBA9
iâi; iâi—SSi ?S4 .,

2314 2486 2655 2784 2973 3297 3320 3413 3472

tiVe
Bu duruaOar ajziea 2« aai aadda de yanla fabrika fabrika gSaterilnlfii*

2» SSlgeots dahilindeki işyerleri iççi ve aldat Sdiyan İ^ra eayalaras
(aslanda aahfusduTo)

■  /

3* %plu If 89nla9Baleri konusunda ŞubamiBoe yapolen faallyatlara
f^inoec BSlganisda bulunan Igjerlerindenı

1* Aytanoaray *al s» Çlrl fhbrikaaı
2® V^ranaaray Oatata fabrücasa
3- Törmaflon Şlvl fabrikaaı

4- Preatoold Bua dolabı fabrikası

5® fBık Beair DiSküa fabrikası
6- Suzıgurlar laana fabrikası ^
7* 7eatıura Madeni Sşya fabrikası
8® Şakir Zlftare fabrîkaea

9* Muraatal Madeni Bşya fabrikası
10® Arçelik Bşya fabrikası
11- Bemas Denir Çbkna fabrikan
12- Halıeıoglu Tel Çivi fabrikası
13- Polat Madani Bşya fabrikası
14- Alanya Demir Çakne fabrikası
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3.5- Babok Bakır Bftbrikaaı (Bilâhara Sendikadan ietifa ederek akit^  ioaalaâio) . ■
j  16- Sevia Oyımeâk PAbrikaaı

17 - öaiş Çivi Fabrikası
16 « Botel Demir Çekme Fabrlkaaı '

îşr®Tm Sendikası (MBSS) azası olduklanadan ve 'Joplu îşf SSslaşm^leri- '
ai BBSS yİlrüttügU için j^anda adı geçen işjr^rlerîade foiîlu tş SSalagmale-
ri Oensl Markes torafiadaa yürfltfllnekte ve bu işyorlarlyla henüa bir aölag-
TBBja varılamamaktadıro (Babak Bakır Fabrikası İşveren Sendikasından aynla-
rflk Seadikamasla Toplu tş SöBİe^ıaeai yapmış ve tatbike başlamıştır») j' -

MSI TtCAHESı Bu igyerlnd© 41 işçi çalışmakta ve 41 işçida SönditeemiB ; '
Byesidiro İşyerTİDL» Toplu SSaleşma Eflsffiköralorine başlsnaış ve netiee arr»
dirilmiş» ancak bu İşyeri îşrerent do SSıdoal S^a Sanayleilar Sondlkasıaıa
fliy<»i bulunduğundan ve işyerinin iktisadi durumu bozuk olduğundan sdzleşîoa
lBSB*o asa ii^r işyerS-sria® nicbotaa daba dCşîlk çartlas?la £®!İa5ildıtaE.'3sn
Hukuk Dairemisoe 61 işyerinin İhtilâfı haUşdÜmedm' bu fabrikanın akdinin
üazalazoasınıa m^surlu olduğvjndan imzaya hasır olarak bakletllmcktediro

' OTOYÂY MA5EHÎ E3YAt Bu- işyeri Otomobil Sanayii îşvarsBİo® Seadllcası
azası olduğundan bu işyeri adına Sendikalanyle görüşme yapalmş ve Toplu
îş SBzIeşmeBi Sendikanın t^lf ettiği şekilde aynon imzalanaaş tatbikine
başlaamştıro îşyeriaâ<sn bu Toplu SSaleşmedcn. SSendika üyesi olan 45 işçi
istifade «tffiişj işyerinde de işçi niteliğinde 43 İşçi çalışmaktadır»

.  BAH, SICM CEBagş» î®^erbttds 2 inei Bandikaya Toplu SSsaeşffis yetkisi ve-'
^'ı^'diğiz^im Bbzİeş'ma'yapılamamış halea işyerinde 2 insi Soadika (ÇElik^İş)
ı^i imzalamış ve 4 aydan beri tatbik etm^ta İsed© İşyerinde çalişaa 87
işçiden 4ü tanesi Sendikams Üyesidiro

ADÎ BAMAMî^oSFit İşyerinde Toplu göşloşmoye başladığım» zaman iş-
yertnds 28 işçi çalışmakta idi, Bilâhare işyorip işçileri tasfiye ederek
bir kısmını çıkardı. Helen işyerinde 17 işçi çalışmaktadır. Bu işyeri ile
toplu flSzloşmede bir llslaşsnr olıoadı^ndan Usîaştııma kuruluna intikal etmiş
tir. tarafsız aracı Brof.Ferit Ha]^ Saymon'dir henü» bir karar verüememiş-
tlr.

gISMBT gSHETARt Bu işyerSylo do Toplu SBeleşme Şııbemizae yilrütülerak
alhc^ete erdirilmiş ve tatbik edilmeye başlaiBaiftıro Igyorinde çalışan 23
işçiden 23 ö d® Ssadikamıs üyesi olup Toplu îş SSisle^^nesiadaa istifade et
mişlerdir.

VESTA BADYOTÖH t Toplu Sözleşme Ştöbemizoe yürtitüJjmüş bİr anlaşmaya ya
nlamadığı için Uslaştırasa la&ruluaa intikal etmiş. UalaştısaiB lurulu S.tfinf-
aıa aracı Avukat Adson Hapgttı,'dür» GalaştiHsa Kurulu ksrarına. vanniş ve bu
günlerde sözleşme isssalanacaktır.

YIDDIZ KAZAK» Bu işyeri yani tegkilâtlandaraldıgîadaa henü» Toplu îş
' Süsleşnasine başlenamzoış, anoak bu günlerde gsrekon formaliteler^ tamamla

narak aSzleşmeyo başlanacaktır.
jfteRÇÎYÎ FAB.» m işyerinde Toplu SSaleşmesi Ualaştiîaa kurulum İntikal

etmiş ttEİaştırma kurulu kararını vermiş anaak- bu karar Sendikamızla bası
pnasip ve kararlarına aykırı görülerek Şubemlsee &anöl îera Kurulıaıa sunul
muş kabul veya &rey dummu için Oenel îera Kurulu karan beklenmektedir»

4 - Şubenin üeretll kadrosu* bu devre Oenel Iforkezoo tekviyo edilerek
îdars Heyeti azalarından Sekreter Ibıetafa 2uı^ louvaldcaten tioretli kadroya
Orgemlzatarlüğe getirilmiştlra

Şube tdare H^etl ise her hafta Perşembe günleri toplator ve gnrakm

îttiffiK-tş sîmhîahaİîa şaOf.
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İcarai'lars alır» Sair gÜ^erd® îâart Heyeti azalarıyla Şuba î©ra Heyebi aal^
bir if biri iği halindedir o Bu durum taçkilâülaama bakınııadaii. olumlu sonuçlar
«İde âdilmektediro

.  5 - Şubanln gelir re giderleri ieo8
'  GELİBIKB:

"' i i"'-' -' A-^nnm) ',rmsj ' ■>,
i

Udsio 1963 2e645o— TLo
PersoGido Yönetim @ido
915ol5 ®I.c 189»50 SL»

Tardım Boroo
300»— —

Kasım 1965 2o580o— w 2o055ci0
!

"  8e2o94 n ' 250«— —
Aralık 1^63 2c942»26 n lo391»55 "  517o50 w 150c— —

Oeak 1964 4»230o— M lc491o65 •• 7S5»10 n loOlOc»» —

Şubat 1964 4c342o26 N 2c737o02 "  Io040o50 w 650o— ''400»—
Hart / 1964 Sc485o~ lc218o34 "  787»15 « 800»— 150«—

Miasa 1964 ,  550o— n 204c70 "  278o25 » 24O0— —»

^yıa 1964 lo275«— N l6lo75 "  740<,34 H
V

a50o— --

Haziran 1964 715o— H 35o50 "  -559032 n ' 15O0— —

TE^JT t 22e504o52 N 10o299c76 "  5o571olO tt 3o800o— • 55O0—

S « Goçtigimis dımee içerisiada Şubemizi» kongresi loAralakol963 tarihîn^,
do yapılmaştaro Ba kongrede Başkanlığa Şinaai laya» Ea;j3am Yakllligine Buret=
tia felpeaa, gakreterlîâ© Elıetafa Euruk^ Mahasiplige poridua Kartaîk^ap ?ez=
nodarlaga Sabri Karuç ve üyeiafcler» Yaş'ar lugu® Sami Büytlîesoy seçilmişlerdir o
Tukarda da belirttîgimis gibi Şube İdare H^eti her Por§©ffibe galeri toplan--
makta re prograaüLı bir çalışma tatbik otmaktediro

7 •» tşkolu32Uzda kurulu İkiaoi Ssadikalardaa Metal=»İş Sandîkasa bölgeais»
deki işyerİe3?x.aad»f; ilk sasiaalıor faaliyet gdstarmek i'etamişlerasde Şubemia İda
re Heyeti saetieeslade faaliyetleri tamamen duıdurulmuşj ancak Çelik
Endüstri işyerinda ,bir teplu ooaleşme yapılışlar, bu işyerinde 25 kişi 'çaîış-
maktadıra Çelik-îş Sendikasına geline® ISIgemlade bu Sendika Sloktr^tal re
Bahariye Sıcak Ç^kme fabrikalarında Soplu Sösleşms yapmış, bu İki işyerinde
217 İŞÇİ çaûagmaîrfeadîre Bunun haricinde bilhassa Arçalik re Sürk Bomir Döküm
Pabrikalarıada iş-srercnlerinde baekisa ile üyelerimiz ç©lik-îş Beadikaeına zor^
la keyıt edilmökte, bu zorlamaya, ksopşı koyan îPtek Demir Döküm Fabrikası işçi
lerinden ®on bir ay Içorislnde 47 re Arçelik Fabrikasından da 18 işçinin iç
akitleri feshedilmiş tir e Bu işçilerin durumı ligili morcilera iatB^ ettiril-
rniş, e^ıca hu arkadaşlarım aa Sendikamzea peyderpey iş balunarak bir Haam
işe y«?îöştirilîaiş bir kıema, da .önümüzdeki günlerde işe yerleştirilaoektiro

■ îasDMöa©» seri Sendika hÜTiyetini ortaya koyan bu aSade Smdika ile gerehm MI»
eadele bühasea ■ öonel Markea Hukuk ve faşkilâtlaama Dai^elariain yardamlariy-
le ylirUtülıaskte bu Tesileyîo do Arçslik Fabrikasında bu S^sdikanan faaliyeti
durdurulmuş, fakat ^rk Demir DÖkUm Fabrikasında henüz devam etmekte olup Sen-
dikama Hukuk ISşe'/irl Avukat Akgüa Erscy île yaptığıma tema® neticesinde '
Hukuki her türlü müdahale yapılmştıra

8 - Şubemizin yeri v® levasımatı bakımından îsüytik sıkıntılar çekilmiş
İB0 de yeni taşındığımız bina ile bu durum kısmen giderilmiş ve ilgili leva-
zımat alımofiktıro'Bu yönde Genel üSeıkes İla gerekli tenasıaıs mevcuttur» Şo»
be tersanelimiz eksik olduğundan ^g^izatörlük için Şubemlos maaşlı kadrosuna
atanan îft^tafa amût şubedeki yazışma işlerimizin yürötümU ile anoıdc ilgilen
mekte olduğundan ve halen Şub«ai«de Sekreter olar A bulunan Tavus ferdi yazış-

laADSIT-lŞ SÎDAHTm5A ŞîlBoH.
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na İçlerimizla çe&lugu yüzündon ye iişîlromemekte ha itroaı-le seri Daktilo ya-
aabUea bir Sebretdria şubomiza tayinina lüzum olduğu kanaatindayiZo

tSTBK YE gŞglÎHEBR?

1 - îîall komda henüz Şubemizin hiç bir talebi yoktuifo
2 <= 'JJeşkilâtlaaaE koauouada ise gubemisdo tartipliyeeeğlrais ye program» . ■ '

laçtardigîTr.as BgitiE toplantıları için Genel Serkezden film malcinasig teksir
makinaeı ve öğretici filnlerle yetkili otoribei'leria bu msvauda,şubemize yar=' '
dımai olmasıc

'  3 = Ücretli kadroya yukarıda da balirttigimlg gibi .bir Sekreter İde bir
daktilo makiaasa v® şub® iç İsvezımatı içia ıssaa^ smdaiyeç v© delap tesiai
ile şubemize dovamlı kalabilocak bü* asabaniB, tahaio edilmesi zaruri ihtiyaç-
larımısdandırc

4 ° Toplu îş Sözleşmesi konusunda ise Genal Merkezin yürüttüğü- Toplu ■ÎŞ
Bözloşmelorlad© şubenin hor «afhada haberdar edilmeBini lüzumu kanaatiadeyisc.
Ayrıea Toplu Sözleşme Dairesinin elsmahlarla tckriye edilmesi icap etmoktedir^,
2ira bir çok Sözleşmeler® aamananda gidilememeİEte ye bu yüzden d© eöslsşmeler
çok fazla uzamaktadır.

5 = Eğitim ve diğer konular hakkında ise yukarıîe bahsettiğimiz ve ayra-
oa Gtoneî Merkez# bildireceğimiz zamanlarda bölgomia dahilinde tortipliyeoeği-
Blz Sominerlere ilgili »«lemanlarla takviye edilmesi İtizualuduro

H B T t C E e

lukerdaabsr.i halihaisırdaki durummuş izah edilmoktedir, Biîfeat ©dlliree
bSIgemis hudutları dahilinde hçnüis teşkllİtlanmaıaaş bir çok işçiler mevcutturo
Bunların tsşkilâtlanabilacleri diğer işyei'leriade yepaoagımaa Toplu îş Sösleş®
meleriyl© mümkün olaoaktiro Zira eliiiûizde bulunan Toplu îş Sösleşmelerinia .
bir çoğu aihay^ ta ermediğinden digsr içyorleriylo ilgneamo tekaaı bulamamak- -
tayiSo Şubemie İdare Heyeti çeşliO.i zamanlarda yapmış olduğu istatiatiki ma
lûmatlar'® bölgemizde kurulu ve tüşkilâtlandırmaş oldu^^unus işyerlerinde
dörtbisa MJaür isçi çalışmftkta ve bu i^jyerlarlnin takriben eemayesi 70 mi2yon
lira civarında olup 963 ^ 964 devreaiadeki kârları isa teîafibea 57 milyon 11=
ra civaraadadırc Bu işyerlerinde işçiliğe Ödenen ücret ise 50 milyon lir» eî-
varıadadiTo ( M üerşt ödendikten sonraki kârlar ) Bu da gösteriyor ki yapaca
ğımız Toplu SSzioşmolor ile işçilere sağlanacak menfaatler (ssaddi) 57 milyon
lira kâran mühim bir kısmam teşkil etîaelidir® Zira 26 fabrikada çalışan dört-
bin Yatmişbeş işçi ( ailele.'jiyle ISoCCO ) bi™ senede 50 milyon lira alabilmek
te ve bunlara işvei'm 26 iiraanm ( şirket'hasabiylo 50 kişi ) bir yıllık not
kârı 57 milyon liraj, bu itib.îirl® satın alma güeti gittikçe düşmekte ve ğürek
endüstri bakimaudm kalkanmatra» ve gerekse issizliğin artması önüne gecilses
bir hal aîmak'tedirc. '

Muhterem Oensi ÎKuru.1 azslörınm. Bendikaaıa politikası yönünden alacağı
kararlarda hiîhassa bu noktalara temas atmecl yerinde olur kasaatinâeyizo

Saygılanmala
Sllahtaraga Bölge Merkez ŞubCsi

İdare heyeti Âdına
Başkan

Şinasi Kasa
( İnşa ; ^ .7
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