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Toldeapı Bölge Meıkeg Şubesi Haperu

Sa^vcL Kva-al tlljrslerlı
1" Toplcapı R51ge Merkez Şubsıais 10eCeaka964 taribia© kadar müteşeb

bis çalîşmş aneak 11 d o1964 tarihlside akdedilen kongresinde seçilen ida»
reciler^ Şube Binasamn merkesl bir jerde oİEia3r2.şx ve usun aramalara ra^
nen tenini güç ointiş ve kongreden l,7ol964 tarihine îcadar Oenel îferkea
binasında Istaabva 1» noi Bölge lesseileniği odasında müşterek çalaşnag-

2- Hihayet aranan bina bulunnuşe Genel Markealmiainde tasvipleri ile
Pındîkaad© Oguöıan oado Molla Şoref rnsîb.,, Yani Sarsç' apt» »os37j 4 nolu
dairesi; 550 lira ile Topkapı Bölge Merkez Binası olarak kiralanmış ve nor
mal çalışma ritinlne giraiştire

3= Şubemizin geniş bir Böl^je sahip olması ve 50 ayrı işyerinden 40
tanesinde Tcplu Sözleşme halinde bulunması ve bu yekOae yeni organize edilea
yerlerin iştiraki ile gittikçe çoğalan üye sayısı ve buna paralel üyeleri
mizin istek V» müracaatlarının zsuameleleri çoğalması karşısında da idare
JharuluBuzun Genel Merkezimizden loevent bir sekreterin yetişaediğinî bildi
rerek Şub® çalışmalarımızın ver^i bir şekilde devam etmesi için İkinol
bir eekreterin verilmesini Genel Tförkesimise talep ederek Genel îcra Kurul
larımızın tasvibi ile şubemize İkinci sekreter alınmış tır» Genel îor® Kû*-
rulmmızun yerinde^ tasvibine şükraslarıiBisı aunarızo

4= Şubemizde bu günkü dımuada maaşlı kadro olarak şube başkanı ile
iki sekreter meaur bulunmaktadır^ Şube organizatörü yokturc Yalnız Bölgemiz
dahilinde kurulu bulunan Bevent Gaaooagı fabriS^eı baştensilcisinin gerek
ilerinde gerekse diğer ilerlerinde yajmaş olduğu çalışmalar göz önünde
alınarak Genel Merkezimize hu arkadaşın ısüivc3±at olarak teerUbeye tabi tu-
^larak den^smesi talep edilmiştir» Genel îora kurulumuzun tasviplorlnl bu
huevısta b^d-emskteyizo

5= Kongreden seçilen Şube idare H^etimizdm bu güne kadar üç 0ye
biri ml bildirimi; ikisi ise sıhhi aebeblerden dolayı ayrılmıa oldu

ğundan yerlerine yedek %elerâ«ı gotirâlmiştiro
6- îş kolumuzda kuruİTauş ikinci sendikalardan Çelik-ta ve Ketal-îs

Sa^UMtarı hUlnâiSt «»« İ5v.p«nlerto y, taamlara-
mısın saniyen gayretkeşliği içinde faaliyet göstermek İbSS-
tedirlerc Bu gün Şuheais Bölgesi dahilinde üstün bir başan saJSlamııları
olaadıla gibi tamamsn sindirilmiş vs yapılan mücadeleds dcodurulmua ve baza
yerlerde İşçilerimlsln uyanialan ve medeni cesaretleri ile çözülmeler b»ş-
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SSmş"siPo Su hususta Şuhanin işyes'lariade yapts.ğa mlâoadeleye paralel
olarak Senal Merkezlı&tztode bu sendikalara karşa saka bir şokilde adil
kanallajfta ıdieaâeleye girişmesi halinde darbeler daha önemli olur« Çünîcü
nieTeut kanunlara aykarı olarak yaptaga işlemlor ve İstanbul ESlga Çalışma
İffidürlügUaün tesbit ettiği hususlar bilhassa Çelik»tş Sendikasının kapa°>
talmasa yoluna gidilebilire

Yukarda da isah ^ildlği^ süetle işverenlerin işçilere maddi ve ssa»
nevi baskısı ve adli '^yretkeşligi ile bSIgamisdaki bazı iş
yerlerinde 2o not Sendikalar Toplu îş İSzleşmesi yapm^ardiTo

Fakat bunun tamasten aleyhinde olduğum gören işçiler bu sendika^r»
dan istifa etmektedirlero

6- Şubemiz çalışmalarında çalışan maaşlı bir başkanın bulunması ile
durumaausu takdir ederek her fireatta yardımını ssirgemiyen 1» ncl Bölge ,
Temsileisi îsmail Sığın B^e huzurlamnızda teşekkür sdertze Şubemia kon--
greden bu göne kader eldeki neveut kadrosu ile normal çalışma tistunde bir
çalışma yapnaştırc Bununda «çık mesnetleri ortadadıro

7°> İşveren Sendikası ile yapılmakta olan Toplu îş Sözleşmelerinin
uzaması yanında aenferit olarak yaptığımız Toplu îş Sözleşmeleri ise iste
nilen neticeyi tam olarak verdiğini iddia edemeyiz» Şıdhcaisin Bölgesi da
hilinde kuî?ulu işyerleri ile yapılan S5:d.Qşnelerde MSırkozoe giden ye-^ilt-
lerin işyeri niteliklerini bilmedikleri gSbi^ bilend^ı de sorup ödenme
zahmetinde bulunulmamıştır e.

Biger taraftan Toplu îş Sözleşmesi Srev ve înkavt kanunu çıkmasından
bu güne kadar teşkilatça umumi v^a kısmi olarak ne şekilde toplu sözleş
melerde yön tayin edileceği bilinmemekte her yetkili müzakereci kendine
haş ue\ılleri ile igrelere bir çsyler kazandırmaya çalışnaştırc Halbuki kuv
vetli olduğun yerdede avlamak, ea doğru yolduTo Bol^nslyle teşkilâtıncızıh
bu husustaki plân ve programınınj, güttüğü siyaseti bu güne kadar çok merak
ettiğimiz halde Sgrenmakg söyle dursun, var olup olmadığımda bilemedike.

8- 274 ve 275 e^lı kanunlar an çıüctıgındaa tu güne kadar 1 sene geç-
miştiro Bu bir sene içinde yeni olan bir teşkilatta karşılaşkığııoız her
türlü gOçlüklerdeki unsurları teşîrflatımızdafci değerli hukukçularımız ve
üst idarecilerimiz ile Toplu bir şekilde müzakere edilerek teşkilatça daha
emin, idareciler olarak da daha bilir adımlar atmış olurduk,

9- Gelecek dört aylık devrede Sopkapı Bölge Merkez Şubesi olarak
teşkilatlan^ mevzuundaki çalii^Balarımza yardımca olmak amaoı ila sendi
kamızın penkar'^arla reklama gidilmesi ayrıca teşkilatımıza mahİEus pullar
bastırarak reŞlam edilmesi bu günkü şartlara vygum görmekteyiSo

10- Bu alların değişik bir şekliai yaparak veril«w üye kimliklerine
yapıştırmakla alınacak ücretin grev senanda biriktirmesi.

11- Yine tekilatlanacak veya teşkilatlanmış işyerlerine şubece ve
bildiri ve bülten dağıtılsasında ve bunların şubece yapılması karşısında
bir teksir, ve bir daktiloya ihtiyaç vardıre

12- Yeni tutulan Şubs binamız müsait olduğundan şubemizde bir kütüp
hanenin İk1»0i ile İşçilerimizin bir nevi eğitime tabi tutulması olaoaktıro
Piğer taraftan şukemize bir sinema makinasinxn verilmesi ve tam seri halin
de eğitimci ve sendikal filim göstermekle teşkilatlansıaya hız verecek ka-
naatindeyiZo
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SOÎKAPI BÖLSB MÎ2RKEZ şaffiMtZÎB Mİİ DJEJMJ

13» û) Topkspz £51ge Mtrkts Şubaaisln ısuhasebeBİ Xol2<,196i tarihi^
de Oenel Merkesdea eomlazş tb İm tarihten sonra şahe laSatîdeil şekilde he>
saplarznı tu-^şturo

b) 26 - 27 Ekim 1963 tarihinde akdedilen daa&l kongrede şubemizin
Iol2ol962 tarihinden 26-27 Ekim arası aidat geliri 40 107|50 liradiTo

e) 26-27EkiiB&963 Genel Sonesinden 3oHazi]^ol96$ tarihe kadar şube
geliratı 117 135 liradır o (Sekis aylık gelir)

d) £u durumda 26-27eEkimel963 Genel Songreden evvel onbir aylık gelir
48ol07 55 kuruş 26-27oBkim6İ963 tarihden 38oHasiranol963 tarihi arasından
117ol55 lira oldurma gcJre 117<.155 - 48,107o55 « 69«047 aradaki fark»

(Altmış dokuz bin kırlsyedi lira kırkbeş kuruş)
e) bopkapa Bölge Herkes Şubemizin llolo964 tarihinde yapılan kongre

sinden 3@ Haziran 1964 tarihine kadar aşılan Gys kayıt kampanyası ve yeri
imlerlerinin Öngeresi ile resmi kayıtlara göre 1139 İŞQİ sendikamıza öye
yapılaıştır»

Seorgılanıeızla
fopkapı Böla Merkez Şub»

Başkanı
Brgun Erdem
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