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Son günle rde
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işçil e ri n

bütün yörelerinö.o.
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halde. i ş t e n ç;tka rılma.l nrı yı:ıygınl~şmış sadece Bur-sa. ve İ sk ende run'da - i şt en
çıkartılan işçil e rin sayısı

aşmıştır .

binleri

İ qç i le r i işsizli. [,;e ma.."ıkum et:nek şi,iphesizki s e r ma yenin e lindeki s ila hların

en etkililerinden, başkıların en ağırlurıııdandır ve sermaye
kull anmo.kt n dır.

hiç çekinme den
arkn.da şl nrının
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karşısınaa işçil e r

işte n çıka rılan

dö nmesi i çi n , çözül me mek, sendiknl hak ve öz.gürHikleri iyo l l ar ı nı

çin tüm demokra t ik müc ndela
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Bu du rum

bu silahı

i ş sizli f; in artmı ş

kullana r ak müca de le e tme lidirler.
oldu,:u bir dönemde

işsi z l e r

or dusundan

yararlanmak, bu a r nda er. bilinçli işç i kesimlerini budamak, s indirmek _giderek
işçile:;:fu öre;ütlenme sini köstekl emek, w yıf düşi.inrek iste mektedir .

Bu durum sermayenin i ? çi
telaşı
baskı

s ı n ıfının uyunıp

bilinçlenme sinden

duyduğu

gösterirl;e n, se rmc1yı ve sn rı S f.;mdika rrın işbirli ğ i t a ra fından uygula nan
ve

yıldırma

bırakmaması
olduğunu

yöntemleri

karşısın fa işçi

sınıfımız

dayanışmayıasla

sermayenin oyununu gelmeme si, örgütlU bir birli 1in tek_

bir kere daha

b.atırla "".•as ı

elden

çıkar

ve bu ·ün kendisini tek t ek kurtarmaya

şacak olanların aıarın boğulmnktan kurtular.ııyacağın;ı.

yol
kalkış

-biimesi gerekir .

Bölgerııizd.e. kurulu Türk Metal-İş sendikası yetkililerin dağıttıkları

.t

bildiride ve basına vardikleri demeçler 0.e KARSAN, noBEr. T BOCH, NAKİLSAN VAN:

PRESS ve S.K.T.

işyerlerinden çıkartılan

600 dan f~zla

işçinin direnişini

anar-

-

olarak nitslemektc ve

iş~erenlere alkış

tutarak

sarıliğını

bir kez daha

ilan etmektedirler. Şimdilik bu sen-dike. yö neticileri hakkında söyliyebilecek
bir sözümüz yok.
Bölgede kurulu diğer sendika (Çağdaş Metal-İş) ise işten çıkarılan
<

işçiler için hala işverenden anlayış mı bekleyecek yoksa tüm demokratik müca-

dele

yollarını kullanı~ak

mücadelemi edecektir. Bu
cevap belli edecektir.

ruya · vereceği

sendikanın

da rengini b~ so-

İ-ıaden- İş Sendikası. olarak en sağlıklı sonucun ikinci yolu denemek i-

le

yanı

dika

demokratik mücadele yolu ile elde

ayrımı yaprııac.l.an işten çıkarılan işçi ko.rd.cşlerimizi

destekliyor
D

edileceğine inanıyor
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İmzalanan toplu iş sözlsş r~sine gHre :
YttRURLUK TARİHİ

1.1.1974 den :i tibar 0n 2 yıl

tJCRZ'I· ZAMMI

r.

4Yıl saat ücr~t.ierine seyyane11. 250 kuruş
n

230

1,

ol;;:ak üzere t nJ.am i ki yı lda ·

480

11

II . ,,
•

Daha

ıı

tt

ı;ıçık

bir

fay-işle

birinci

yıl

üyel0rimizin

e.ylık

fu:-

retlerinı;ı 600 li:ra , ikinci y:ı.J, 552 lir?- daha ücret zaınmı )'ı;ı
pı lınış olı:ı. cak t

~:- .

İKRıUÜYE

Yılda iki maaş ınııta nında, ( 60 gün)

İZİN İ!':RAM İ YESİ

Yılda 400.-- . TI..,s:L

ASK-~LİK, İKRAMIY;SS:t : Vatani g ör e ı;. ııi :i.f.a etoı-=~ için askere giden se.!'1dikı:,; üye.l e
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hcı.klr:l rının y.ırn;ı.nda iş

doğum,

ölü;:n,

iş ı.-ı~bis-esi , ayukka.bı

ve

1ınvlu

güvenli~i ila ilgili çok önemli scn~likal te--

sağlanmıştır.

Yapılan toplu iş söz,loşn 0sinin MAYS tı N ' ).;ı. i.iyolorirnit için hoyırlı
mesı:,;ı

ol-

diler göstermiş olduklnrı r i. rlik vo bero.berli!lirı süt'ol:.lili~tiui temenni

ederiz.
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Sendilmmız ile Huc:l.anyı:ı rurgo.z yolu Uzcr:i.ntlo kuı·\1lU Ttlr,ı s.tı1:NSNS 1ş ..

vereni arasında 180 Uyomizin r.ıdım: 5. dön, ıın t oplu :1.ş ul:i:..loı,nıeal 1.8.1974 tnri ..
hinde başl;ı.yaco.!,;1rı.dr.n, sendikamı7.ı to !'lu ıJözlo~· mc, clnir(')si uzmanlnrı ile Si.Jıtens
işye rinde go.lı.şan üyelerimiz gdçt:i.1i-ııiz ho.ftn, 1,ıir t Qplautı dü~onliyerek toplu
sH~leşme

te~lif

tasln!ımı

birli~te

~ız:ı.rlamışlardır,

Sie.mensli ü ·eleriilıize 5. difaem toıüu
başarılarının devamını dileri~.

i,$ sözloşınolerind\t

her zaıımnki

