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Teıoln. s6»3.eçpıe 1?.- /^av.vri'Cşi-aJktaa soara-İşvereîileriıı üye...öl-
togu içverea sandlkasıyla. (a?Ü3?ltiyo îiîadani Eşya föanayicilari Sö^dl-» ;
3i:&S5.i> kısaca SESS) dostane temasla? L^îî^d«ÎT.® Pokat bizia ük öaco.Lc^^i
İÇTtfsrealerla token teker topl^.^ sö^ılaşma yapmayı daha elvciîiQİİ bPl-
di!İT3?îâz için bn yeld^ ç.alışırkon Ârçalik fabrikası içveroni: İle
başlayaa ınib3ak3rele>:fde yani l?ir iatek orto,ya

'  îşı/ereûYökillerî» Î'iıraca-Ti brılurxluklsrı IlSS.S'le müsakoreye
•manisi v© kendi adlarına söaleşmo yapıaa yebkistoi Ll^S^® vordikl<:î- v.
rini -bildlrdiloro Bia de Arçallklû başlayan toplu söyleşme ınüsakök»-»
siıd. lîBSS®e intikal ötti-rerak ndsakeröleri gûliştlrnıoyo başladık?

Bizim IİESS»İG müzoker'eye geçmeıoiSf bir kısım işverenlorin îIıSB*
6 üy© ûlmalanna yol açtı ve îsoa, dtnnmsa cöra 61 işvereni temBil yoV
kio,ini Isazaruıa IlESB'lo göi'^işiîLSler mahtslif safhalar arzötti*

9/10/1963 ta başlaj^an nüzakoroler 12 toplantı sonuadâ 30/12/
1963 ta Iceslldio • , ,

Bu d'iii"ima gör© yapılacak iş îcanunı bukümieri y01d.no ^u.lnaek"»^
fi o âendijca da û yola gitrolştlro .

Kanuna sör»^ üç klç:ll5Jc bir Uzlaştırma Kurulu maydnaa getiril
miş > İŞÇİ vo işvşren semlllca3.arııııu arnciları Bakanlaklararoaı
flüktivito Merkezi Birektörü Mehmet Odabaş'^a. tar/^faıa aracı
lor v® uşlaştmoı bir. teklif .lıasırİs.naGİannı istemişlerdir» UzJ.aŞ'^»
tısa» Kurulu P.9/'I/19eA- ton itibçvron, çeiıç.taaya bnçlaBi.9D eu aonun^.
6 Hisan l'96^ te bir rapor düsoivlsyoîfek 9 nirand®" taraflara tebî"'*
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etmişles^Po Uzlaştırma Euru3taam 12 sayfa {ratanToplu sözleşme > "
teklif metni ve ücret katesorilarine ait görüşünü öğrenen DTaden.-'
îş vo IılESS yetidlilari:^. teklif i Inc^jtlemek ve kerdn'göra.şlarind.
bildirmek işin'..310 nisanda toıf-itromiiı üzere •âyrilıuşlardiZ'n 50 •

^aanda toplanan 'uzJ.aştirma kurulu mcnsapları ve' Içşl, Içverea- aert-^ ,
dlknları yetkilO.ori durumu'- gö.rüşmaşlerdir-» tîfirereo' Sendlkajji î'nı-
silcilörit 61 işyerılndea
leri AoŞi>55 ffurmetsl ?iaÂ&jaX E'oya labi^lkaaı olmk üzaröjj' uzlöştırHf/

, kurvO,umm tekj.iflerlnl yaians iîrl üyelarl işin kabı?l edecokleri-
ai bildirımişlordirc OSirkiyö a'aden-fş SendİLkasa. tameiloilori dt "btl

'■■ gSpöçüp: kaacua • va ?x-:.nöt îoatcallarAaa aykxt:ılı^ar. belirterok fîiSiB*
İa 61 üyesi için tskIrLfi ya tmsmm kab»;!^^ yada rfjtddetsao "to^^inniu- "
da bulmdugunu bildirmiştir.» 'MBBS tenai.lcilerl 59 ü:^SBİnia
tıntja kurulu kararını, kabıfl otmadikle?*ini Mldılrmeşl üzerine -

l?ürkiya îfe.dea-îş f-anöllcüsı öa uislaştıria kî»rulu kfirarataı ■ kabîü
■ etmomiştiro ■' ' ■ -• : ' '•
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doğdum>  tvır hAidM.'**!,»
Grgfv maebnripfeti

Bu- «onuca gör© iîarlea-lş,, ya daJta daşüic ücret- ve ±q şartları
nı kabal aderok yon,i. bir pazarlığa" başlayacak ûâ uzlaştıısRd
kurcJ-u to^asbün. .KS^'^in. kabal' ötıaaoini- tsaglaiiıak amacıyla geov'
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pacaîctio Itodsa-rîş». olarak-uzlaştırıw trurülımun^ kararlar.ıjaı - yji^.
kabxil eöiyordtto Ancak işverenlori% ktmdi aracıları olan bir 1§
tıokuku uzmanıma da evet dodigd- bir kaK-oM k^-bai etmemeleri-^ iş^.
verenlerin sosyal adal&t duyusuna bıanüa -aşiıia, olmadıklarını!5ös^'';^.>jd
toriyordua Buaun için do KEaden-tşv 61 İşycrindş grbv karan. alâ3t<ı,->Â'ı^>J-^
15 Bayiçtisa sonra ^ev kararınla bafcjkı ve fiili jsıefiıaları
,ladx», ' ■ ■ . : ■ ■ . ,

îstanbal bikayonetira kojmatanlıgı. grevleri Isus ttbi. tut-
muşte^ Kamutanlığn 5 mayıstE başvuran sendika greVlar için lain^
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Iştoıaiştİro Bu sırada bir kıftim işyes^auler işçi.lore boakı yaparak
grov oylaması latag^nde bulundunaiişlardır®

"-Vü

S©ndikaim.û ba devrodoki politikası şu olmuş aıri
Lîtj vn* ii.'*aic.Kfxiu:Moatm
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fîöndltej Mç bir işyeri için ösel bir ilgi göstermayecek v®
işçileri kendi ballCfrinde bıreJkacrkıj kaç İşçinin^ kaç fabrikada
gravo evat veya bays-r diyöceğinl aadec© bir goBİamcİ oiarak isi®- ' "^1
yeûökç böyleea sendil^aain gerçek knv^'etini ve işçilerin o iarlb«
kadar sendikacılık alanında hangi nok^^aya gelâiklerlni, bu çebin |
docandebesblt edecektlro

Bonnn sonncn çok ilginç olnnaştuTc

îSESS®© bağlı işyerinde grev oylaıoası iateğini tosvik aden iş-
verenlerdan ancak 24 ü yeteri kadar iıasa toplanmasiAi sağlaıaış-»

lardı?o 16 işyerinde işçilere kararın® dsmişlerdir»
*

6 işyerinde ise grev karârına -^layıa*^ cevabı verilndştir^ 13 wsk--
yısla 18 îusyifl araaında oareyan eden Iba aylaımlaro aendikanın
gerçek gücünü ortaya koyımşs, oylaiiaaı iateğılni bile yûtori
sayıda sağlayamayan İşverönlarins Mad9ivîş''ia gücünü "bu sonuçlar^
İft daha iyi anladıklarını tahmin etmek yerinde olur sanım s c

Sıkıyönetim" bölgesinde ve Sıkıyönetim yasakları içinde cere
yan eden bu oylamaların sonucunda sandiJca grev Ararım uygulama
isnini bâkloffi(3ye başlaıiiLiçto.ro

^ıautanl.ıp:ıa kararn myıg

Sıkıyönetim Eoffiatanlığa,^ grev karûnm3.pı uygulama isteğimial
kabul etmemiş ve müracaatımıza ^syır" cevabını venniştiTo Ba du
rum karşısında kendilerini- güçlü göroa. işverenier_baskıyı arttır
maya va sendikadan istifa etmeleri için iççileri ekonomik ve sos
yal, hatta politils baskılarla yıldırma yoluna başYimaıışlardıro Bu
arada, emre hazır bir işveren öempatlsini kazanmış sendika da ol
duktan, sonra baskılar fiili aeriMçlar verecek bir şiddetle yürütül-
îsüştüiv Eoaatanlığın grev» "hayıı**' demesi» İş*7erQnloritt işçilorv
baskıya alışkın olanlarının skmcgirıe yağ sü-jîeüş, bir anlaşmayı
tercih edenlerin do seadlkömısla y olunu aramsaına vesila
olmuştur» Bunun s«^uou olarak dn bazı gelişmeler kaydedilmiştlro
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riSSS^'in başkanlığını yapan Faruk Gönal'in müdürlüt^uü
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gi Ba'bûk Eleldnrolltik fabr-jiIca^ Lnda çaliçan üyeleriıaiıs aû3.Da iş
verenle topisı 8ûslö;'.me ımizalcareie2?in4 sosleşma İe,-
nalanmştıro Bunu Hanın Çam v© diğer işverenlerin sencLIJîia ile
sö^loşffio imzalamalari İalemiştirc Aucnîr^ lESS^, kendi direncıele-

rlne v# kınıtlayifr^. Îıüküıa3.®ri sendikösnızn kdbııl ottii'^ıın çabala'-
naa. İ!Kitxlmayan im J şverenlari öendikaJi^radan tısöklaşiımışlrvr-"
dıro '

3}urum bu şokilde yürarkoa iŞvÇilerin ikicilrfee kalmasij» ai-'
nirlerln gerilmesine yol açmış^ îrürk-îsj Birinci - Bölge Semsi3.cisi
koîLtaderaayoıa seviyesinde işe ©1 koyc^ışttiTo

Bir taraftan a?ürk-îş konfedorasyonu yetkililerii> öte yandan
îiKirk-îşveren konfederasyonti yetkilileri ir.GncLileriiLLe üyo iki fîorv- •
dikanın rynşmaalıgım. gldaı?/a?eya gayret aarfatniçlerse d8,>
taki merûıa-'lara hakim olan iüşüncönin gariligi v« tutucu karaktöjN-
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dsid. davranışlara bu teşebbüsü de akim bıralsmştıro

Bunun üsaz-ine aendikaiîıiSç 2755 sayılı kcuumun göst-erdlgi bir
yolu daha denem© göreğiDi duynmşturî

HüJcümotin arecilıga.na iatımoko

Bu konuda Hükllmst başkanınn telgraf gönderilmiş9 dunam Sürk-
îş,®3 da verdiği talimat içnııdo yanaıtılmaştırc

Şimdi9 Hükikndtin, bu yoldZ'. varocogl .karara beklemekteyiso

Şujuı da ekl'^ıiaak ietori? ki» Etidîmet îstanbvl'"daM Sıkıyön^'-
»  '

iHmi bj^ay yöDİden u^atKaafek kHiiirındûdar vc Meclise yoni bir
teklif gatimedlgl takdird© Sı/rıyönetira idaros.! 21 Seîamnsda.
sona erecektiro

Genel Idara Earulma saygı ile sunıüiiTe

Gaael tora KuEiilu>
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