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Kanım Yürürlüce isAriacag

foplu îş Sösloşîoesi hajkkının Gİde edJJsaesi için yapılagalfâiı
Mücadelerds etkili biı? rolü olan aendi-kaiiiıs» 275 sayılı Isammım
kabulünden sorıraı» bu hakkın kullanılmGaı mücadelsai döneiEdne
miştiro Kanun hor ne kadar toplu iş eözloşmesi yapsa hakkını ta-
nunışsa da grev hakkını, yardımcı =1© kujvii'çtlendirici msuriarla
kora maaış, üstelik uzun sürscsk formaliteler sonunda yapılabile
cek grevi ve greve katılanları da koı^nyucu® işveren baskılarını
durdurucu hükümleri ihıoal ©tîaiştiro Bu hava i.çiad© başlayan v©
yürütülen toplu iş sözleşmesi müselsıcrelerlnde sendikamı» şu
noktalar üzerinde cneıslo durasuşturı

1- İşçilerin ekonomik haklarını eld® etmeye yalayacak ücret
zamları, primler ve ücrete ek sosyal yardımlai'

2~ Sendika temsilcilerinin korunması ve sendika haklarının
kullanılması

-t
5- Kanunla düzenlenmiş bir çok hususlarda

ğı ölçüler üstünde menfaatler elde edilmesin

Şunu açıkça belirtmek isteriz ki, İş'cerenierin çoğu sendika
temsilcilerinin haklarına ve sendikanın çalışma alanlarına lliş»v
kin konularda aşırı duyarlık göstermişlerdir» Oysa seadiîcanız^
memleket içinde gerçek demokrasinin uygulanabilmesi için sendika^,
lamn güçlenmesini ve işyerlerinde sözü ve kararı etki yapan, sö«=-
züne ve kararına önem verilen Ecüesseseler hâline gelmesini amaç /
bilmiştir o İşçilerin işyerlerindeki biricik te^ilcisi SenAlMui'
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güçlftn-aıesiç eaekleıdni harcayam. sıilyoalarca ijasaiiia ©gilialaıriııi
ve isteklsrini bel5.rtBiay©» haklariEa saRnjımaeya vo .ko^uî^aya yara-
yacaki23.r<, .Ozj.m için toplu iş acslasmelsriyles. işver^enierin bııgü-
ne kadar aiiregölen tak tarafla hareketierini ve tok tarafın men-
fafc.tım göjsetGn sistemi değiştiı^ıaöyfö ontem vfömfik mevkii.1.c.d^yiî!««
Geri :-mîm.ş bir topluımm en ö3ip:<ıt?. çeken sınıfının hakl.ar?.ya 3r.©-
ımsk jolımûB toplu söEİöşmelcrls önemıll başarılar elde atmek ısüm-
künditPo İnoak grev baî^kınıt iyi İDillauabiMek vf grev© katılanları
kozunaka işverenlerin, geç-ioi. alda-tmalâima şırt. çeviî'ac&k olges.—
lıığa yükssltıaak durumf'ândayız o

fîoEdikamıs» hasırladığı tvjplu söslsşma fcaelagınde üsıarlnde
ısrarla duracağı MUmTiaer yanıjıda vas geçebileceği istekleri d@'
.serpişfcirmiştiro Mtsakeroler sira.sınûa Gerekli müsakare taktiği
uyGulanmş ve © yolda mutabaJfea'tlara rılsııştırv Bir kısım işyer
lerinde d© başlansıcıudea bori anlaşnîşya vai'mak îiümkün ölamclıgıa-^
dan grev yapma soran3.uf^ ortaya çıkmıştır e

Bu gauel açıklemadan soara feçplu sösleşm© hakkıma yürürlü
ğe Sİrj.,şini islayan GÜDİarden bugün© kadar ycptıgıms çalışımla-
rın issdhitt® gaçnıak isteri»»

, 5î©plû ^o»İ0şme yapılaçak işverenlere Çagı-ıda bulnmaa yetki.—
si Genel Merkeâsdan. başlayar*^ inkara îsjsirv; Karabükg ^italya, böl^^
ge merkez şTtibolorine vorilmiştciı?«. îstarb'iL'daki 4 bölge merkas
şubesine de' kendi büİGö.ler.iQu.d!::l söaleşmoleri yürütme ve gert^Icin-
Cö da çağrıda tulunsaa yotld.si taıonmıştıro tatanbul^daM bölg©
merkez şubeleriDin kendi bölgelerindeki işvareûl6r.İ9 teker tc^sı^
Büzskare yapma vsya yaniden çağrıda balunmals^.rî. döTAomS-uden sohra
genel msrkaz aadaca ma%akör«leri yürütmüş» bııtim bölge
merkez şubelerinin ihtiyaçlarım, bildâ-rmeleri helinde kondiİGrir®
Genel Eerkesden filaa ve fiilî yardımlar yapılagelmiştir^

ığgıl&na

îîHirMye Îladea-îş Ssnd?-ka.3inıtı bütün şubelerince şiEidlye kn--
dar 162 işveren toplu iş sözleşmesine çegrılmştır. Bu işverenler-
üCea 68 i, sözleşme yapaş yetkilorini işveren send3.kalarıi3B bırak
tıklarını bilıUtmiç, 9^ işv-srea de aenditumıs ystldll organlar:^-
oa görevlendirilen mazakerecllerle aözloşma ma.'^ssına btusmuçlar^ ,
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d3.ro î İşvoren çağr3.dR bTi3.vııdı^.ssjiaıız halde seadiîıaaızla toplu soje-
loşıae masas-iaa otıarmaya yanaşmamış v« bu yüadan de grev karen
veriİBİştiro Bu işveren Sinser Sanayii AoŞo o ait işyeri işveas®»-
nidiro (Bu komada synca rapor •\rerili3)lştiPo>o Diğer çağrı somaç--»
lan şöyl© olmuştur?

1) Çağrıda buluniilduğu baido 5 işverene ait işyerinde çogum--

luğun kaybedilmesi sonunda toplu sözleşme müzakeresi yapılamamış-
tır©

2) 2 işyerij sahiplerinin işlerini tasfiyesi yüzünden kapan-
mıştıro

3) 2 işyeri, başka şeklindeki işyerine nakledilmiştin
4) I işyeri için işkolları yönetmeliğinin çıkssası beklenmesi

zorunluğu doğmuştur®

5) 4 işyerij işkolurauz dışında mütaloa edilniştir«
6) 2 işyei'ij çağrıdan sonr® işverenlerince kapatılaışt-ir®

7) 2 işyerinde grev kararı aldığımız halde işçilerin "grev®
hayır** deıaeleriyl© sözleşme yetkimiz düşmüştüro

scasucs
ttt—'jiiır»n~'.ır'.^'5v

Bu suretle, toplu sözleşme için yaptığımız 162 çağrıdan?

68 işvez'SUe yetkisini işveren sendikalarına biraloaıştıro

19 işyerinde çeşitli sebeplerle sözleşme yajpılamaaıştıro

94 işverenle. söalaşB© yapma işlemi yürütülmüş tür©

Müzakeze sonuçlarıs

162 çağrı sonunda durum şöyle golişıaiş ve şu sonuçlan ver
miştir?

21 işverenle toplu sözleşme imzalanmıştiBe

8 işverenle müzakere sonuçlanmış» sözleşme imzası günü ve-
rilaiştiro

55 işvereale sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanamamıştıro

25 işverenle an3.aşıaa olmamış» konu uzlaştırma kuruluna inti-
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kal etmiştir©

18 işverenle söısleşme yapamama durum ortaya çıksm.şt.ıra Bm-

lariB dökümü şudurs

YetkisisISJ: 5-s- 2îasf lys 2+ Yor uakll 2+ Yönetmelik bekloma. İş
kolu drşr Kapanma 2+ Grev karar2X!a Myır denme suretiyle yet-
îdsialik 2 s 18

58 iştrerenle j üy© oldukları Mî^ içinde uzlaşmaalik dumsscL
devam otmektediro '

Grsv kBrarlarx„ı " ■ ,>;Îİ

162 toplu sosleşme çağrısından sonra aendikfij kanuni yollar- v ;
la îüpplu iş sözleşmesi yapabilmek İçİa kanunî yoldan ayrılmamıŞj
ancak İşverenlerin 0Qşi.tli tutımları yüzünden 68 işyeri için grev
karan almıştır© (Grev kararlarını isleyon sendikR politikası ve
bu kararların sonuçları ayrı bir raporla bildirilmiştir o) , ' "Şl

r'l

IToplu sözleşme imzalandıktan sonra ÜHılsea işveren sendikası—
sa bağlı iki İşyeri ile İlgili sözleşme metninin 5 maddesit, işve
ren seadikaşınca tad5,l edilmesi İstenmiş j, (bu tadil teklifinin 3
maddesi üserinde gosüşmsyl kabul ©ttlk) fakat karşılıklı gorüş'».-
melerde 3 maddenin yorumunda anlaşmaya vamoak kabil olamam.ştıro
Konu iBahkemeye intikal etmlştiro

Sözleşmelerde sağlanan menfaatleri V"

îazalsman toplu sözleşmelerle üyelerimizin maddî ve manevî
varlıkları gözetilerek bir çok menfaat lar sağlamaıştıro Bu arada s

1-0crstlare ortalama olarak yüzde 20-30 arası eklemeler yar-
ir

pılmıştır©

2-îşçlİ6ria çocukları için ayda on az 10 lira ödenmesi bük
me bağlanmıştıre

3-Fazla nssailor yeni bir anlayışla ele alınmış ve bazı hal
lerde fazla mesailer için yüzde 50 yerine yüzde 100 zam ödenmesi
kabul ettirilmiştir©

4-6igortaea ödenmeyen hastalık sigortası gündeliklori bellİ
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ölçüler içiad© igu-eresü-erc© karşs-lamciaya başlamıştıro

\  5<-Kıd©îa tazrd.natımB. îıesapla'£îîîia32.ada gûalar arfctîinlaışlîire
6-Tıllık ücretli izia gürileri v« ücretleri yükseltilmiştir o

\  ̂-İşverea yetkisine giren ücretsiz izinler miktara, hea artrfea."
rrlmrş» kem de ücretli olmaları prensibine varılmıştır o ^

■  \ S^Mtfvaazajf askerlik dışı askerî hizmetlere çağrıda ücret ö-
fi denmesi 9 süresi ve miktan bakımından yeni menfaatlar elde edil»
'  miştipo

Sendikalılara ayrıea devamlılık primi konnlmuşturo
iŞçyönetmeliklerde yer alan ve ücrst kesmeleri, işten Çiiaa--

rılmal^arı gerektiren birçok hüldimler kaldırılmış ve bu kpaular
A  şik^ejtİeria halli yolana bırakılmıştır<, ^ \

lljMSendIka temsilcilerine ve sendika görevlilerine ücretli
izinleî^ alımaıştıro

12«fY©mek verme, ya da verilen yemek miktarlarını arttırma is
tekleri gerçekle ştirilıniştiro \

IjLEgİtia amacıyla ve sendikacılık görevleri il© ilişkin ^top-
için fein ve bu izinlerin ücretiı olması ilkesi yerleş—

miştiio l y
î^»Sendika baştemsilcilerinin. Toplu Sözleşme hükümlerinin \

işleyişi ve normal işçi-işverenvekili anlaşmazlıklarında söz ve \
kararişahibi olabilmeleri imkanı elde edilmiş, Baştemsilciye her v
gün (küçük işyerlerinde haftada bir) belli sürelerde ücretli izin
verilmesi'v© işyerinde gözlemcilik yapabilmesi hakkı elde edilmiş—

®  tiro
Bül^ bımları bu dönem için yeterli bulmamaktayız o Ancak top

lu sözleşme döneminin bu ilk merhalesind© varılan sonuçları da îdi—
çümsemi^oruzo Gelecek günler, işçi sınıfıhın yararjııa işleyecek-,
tir®

Genel idare İnmıluna saygı ile sunulur®
Genel Başkan V»
Cavit Şarman

c. ^
oH«


