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SÖZLfü;MB li1ZALANDI

1-i:l ç Holdinge baglı ARÇELİK A:ŞıEskişehira.e 250 bin 1':apasiteli
bir fabrika kur du . Ur etilen buz dolaplarının bir kıs ~nı Ortado~
ülkesine i hraç edil ecek . Şimdi çalışan işçi sayısının 30G olmasına
kar ş ın 1976 yılında tam kapasite çalışılmaya başlannı~sıyla bu sayı
1000 ' e çıkacak . Yani bu dönem imzalanan sözleşme öze~likle yeni~_işe
alınacak işçiler için önemli . Diğer taraftan başka bı r sorunda ıs
tanbuldaki ARÇEL1K fabrikasıyla Eskişehirdeki ARÇELiX fasrikasının
sözleşme dönemlerini aynı zamana rastlatmak ve böyl ece EskiGehirde
daha yüksek hakların alınmasını sağlamaktı .
1sto.nbulda işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin daha uzun ve
• dengeli bir geçmişi olmasına karşılık Esldşehir işçilerinin bu c:-landa birikimi sınırlıydı . Yani 1stanbulda alınan bu haklar gene llıkle
Eski 9ehi.rdekinden yüksek oluyordu . İki fabrikanın sözle ŞD8 dönemle~ .
rinin aynı olması Eskişehirdeki üyelerimizin !stanbuldaki üyelerimizin gücünden daha etkin bir şekilde yararl:ınmo. l arını s2. ::;l ıy .::ı. caktır .
Bu nedenle Eskişehirdeki sözleşne 1 . 9 . 1975 ile 1 . 12 . 1976 tarihleri ~rasında yürürlükte olacaktır .
Yetki tarihinin 5 . 9. 1975 olmasına rag~en yürürJ.~ırün 1 . 9 . 1975
tarihinden itibaren lrnbul ettirilmesi I"'1ADE~ı-1Ş'in yu,mrıdo.ki düşün
c el erle israrlı direnişi sonunda elde odil~iştir .
İmzalanan sözleşmeye göre üyelerimizin saat ücr0tlerine sözleş
me süresinde 375 kuruş za~ yapılacak, iki buçuk ma~} (75 gün) tutarında ü·..ramiye verilec ektir , İzine çıkan üyelere 750 . -TL . izin p::ı.rası,
1000 . -TL . yakacal~ p.:ıro.sı , yılda iki kez. 5000r TL , bayr2..ın. p::ı.ro.sı, 500 . -'iL .
üretiui teşvik ve pr o ~ramı to.mar:ılnma primi, günde 10 TL . y8m.ek pD.rası
hakları al ı nmıştır .
.
Di~er s osyal haklarda şu şekild edir ; ~vlenL1e p~rası 750 , -~ .
• Doğuın paras ı 600 . :-TLı , Tahsil yard ımı, üyeıün ilkokuld::tki çocuklo.rı
için 250 . -TL. Orta öğrcı n imdeki he r bir çocuıc için yılda.. 350 . -1L . yüksek öğrenim gören ço cuklar için yılda 550 . -TL . Ulüm-:, U'du:.ı; Üyenin
· ölıiuü halinc.a yakınlarına 5000 .-Tl, . y akınlarının ölü.ı:-"i llnlinde ü_yeyı;
650 , - iLı . Gece vardiyesinde çalışan üye lE:ırimizin saat ücretlerin0 ise
125 kuruş gec& zaı:rrr:ı.ı yapılacaktır .
ı...ADEN-İŞ'in gacü Anadoludaki sendikalo.şmn hareketlerini i.'lYbın
la ? tırıyor . 1970 lere dek belli merkezlerdt, sıkışını~ olan sendikRl
lı~r(;lat yundun dört -bir köş0sine yayılıyor .
Eskişühirdeki başarımız bu akımı daho. da güçlonctiNm bir unsur
oJ ::ıco.1-::tır . ·
Türkiye I"'i.ADErT-!Ş Sondikı:ı.sı , Toplu SözlGşr.::o D::ı.ir• sinin K:-,.sım. 3.yı
sonunda}d di gor ç·•lışm...,lnrı da r.ışn~ıdrı. b0lirtildiği ·ibio ·.r :
lLl-80 Üyemizin ç alış ·t;ıt~ı 7 iı 1 ycrinde d, toplu sö:;h;ş h görüşn8lcri sürı::10ktvdir . BUI?ER , TA,.jIT SAN , KAYA DıJKUTi , YA _;ı. ~ S,Jl·~\.R , .:-.C:ViL
r-110.11, :NURSAN vo ERSU işyerlorind eki üyoll.riL1iz M.ı\.D iN-!;' s0ndik[lsı
nıo önci.i.lü~ündelci n;ica.delelcrini b ürdürr.ıe;k-ccdir .
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Toplu sözleşrae görüşm· lcrinde bir anlcı.şınayo. vo.;:-ılo.r,ı~yarak Uz-

lo.ştırma Kurutu'mı gidilen .1 l'IOT0SAN, -~A'9~A9 , ALTIL.~.H, A~J.1:AŞ, M~NE

PRES, YAPAR BIRA.DERLER ve ~1fü,Il'1AL SilnTEB ışyerlerın:io ıse 785 uyor.ıiz bulunmaktadır , Üye lerir ~iz I"IADE:N-:ı)' in iit!;er sözl.:ışmelori düzuyinde haklar alınıncay3. kaclar ınücadel ::ılerL1e dovaı"J. ,, cmeyc kararlı
clırlar .

İşçi sınıfının okonor:ıik raüco.del0,3i:::ıin Ya.sal si l ~~ı olan g:ev
ise iki işyerinde 11ygulanDELktadır . 21/Ekin/1975 t11r:'..n:.ı.ndE-n 1Derı r,
a-revde olan İZSAL 1 da 710 üyeniz, 17 /K ısım/1975' ten b3ri grevde olan
BİNAK BİRLEŞİK MA.KİNA SAl'T.b.aE}. ' de d0 210 üyemiz bı.1lunnQ-1ctndır .
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Geçti~imiz günler içinde sendilc:.:ı.mıza bağlı bir çok işyerinde
temsilci seçimleri yapıldı ve birçok üyeniz işyerinC. 3ld iş9i ':'rkadaş
lo.rı tcı.ra.fından işyeri sendika temsilcisi olara~ gÖJ' .::ıvlandırdı •
Topkapı-İST.

•

I. Bölge TE.2--si lcili ;Q_

PANICTJRT SAN.A.Ş . işyc:çinde Başt ,.;msilcili g e :Mehı.et l'ı.A;;ALI ,
Tensilciliklere, Hüseyin D0Ğ-LU, Ui 0CAL , .ı3ilge VARL, )L'G
HERKEZ l"l.ADENİ EŞYA SLN, İşyerinde Bo:~temsilcil i (::;e ,İ s:.pil ALTINrOP , Ter:ısilciliğe Bayran YLLÇIN seçü.li,
İZi1İN III . 1ölge Tensilciliğ_~
Ef:E; TARHI l'.~AKİNALARI SAN ve TİC, 1şy Jrinde :Eıc,H t;eınsi lci liğe ,
Rx:ıazan UZ , TerısilciliklerE., Hüs:ı.r:ıett::..n Si\. iLIK, Al:r.ı.e ':; S1eıPl', l erhat
U-LG:&T .
T . ~ ~ D . 1 . İ~ı:;:ı~r Bölge Lüdürlüğü if?yeri . ıde ise 13[. , ]temsilciliğe,
L:ı.ji::.1. , DEGIRl"illNCI0JLU, Tensile ili}clere) I1ehı:ıet J'ebni tJEYLArı ,Zeynel
H0CA0GLU, Bekir G ıJRTAŞ atandılar .
_
füı!S.A A. ,; . RENıı.UL';I: Serv~si işy,erinde , ]:3a0ter.ısi lcili ,~e , Asım
liYAR , Teusilciliklere , üzgür üZCJ, Is 1 ınil J.LISK0, :iü:. 10.l r ,tRDALI seçildiler .

•

F?_ndik- İST . IV . Bö;Lge ~_e~s i lciliğ~

Ti!.:ZSAN TARLI TEZGAilLA:lI İş,ıeri~de füı.ştcr.ı1silcil:Lt!;e , I1elih
Tensilc ilik~ere , B1.hat tin CIVELEK, Cerıi.l Bl!:ıIKÇI, Yusuf
DA1...r.ASLAN , T1ehmet 9AHIN ,Hanzn h.0Ç Seci:'. diler ,

0L'ı.BAŞI ,

Levent - İST . VI . Böl~c.Q?ilcilit5::~

PR0i!L0 SAN.ve T!C A.9.(Aliminyum POJJİ81ı.J kısn ... ) icp,erinde
ŞB!IG-01 , Terrli3ilciliklere Bekir CJl S~tin ERNEK
Ce~nl ATAŞ seçildiler ,
'
'
Bo 9 tE:Jmsilcilif;m ,Alpay
1mTALYf.ı.

_

,

XI. Bölge Tel!lsilçi l?:f~

S ~S . ~o.~~ -B~k . ~ö~g~ Snµ;lık 1 _füdi:1,r:!üğü ~1::t1ı1irh·u1cs~. işyL:rinde
getirildi ,
BUR8A XIII . ~ölge Toms.hJ:~il.,L~i

_,.:,'J.~-ı:;e~sılcılığe , Zekı LRGUN, Ter.ıs·Llcıl:ı ğe Hlıhittin KD;/P

0Y~:-~ENAUHr_ot?:,1?bil 11 1.~.~A . Ş. işyur:ndo Dnşteıısilc'liğe ,
0sr.1an OZD"'"l'TIR , T~ms?-lcınlcle::.::'e lı..anm Eı!R , rtust,,_fa. ŞlıJ1N l:lı hmet
::-AZICI , Atilla ÜSTÜNKARCI , I"lus taf•1. ÖZKAN ,ne lmıet iı.NIŞ , l'ev~i ÖZKU1tT

-3ROBERT-BOSCH_TÜRK n , Ş . !şy' rinde Başt~usilcili 0 , brver I~IKLİ:.R
'J\,""Jsilciliklere, Isr:w.il BElıEN , ııdil ;..KIH , :, . rlikr.:et :ILDIRii'i , Orh~n
G-tıl, "Ç Orho.n jJ.\.-YILDIRif1.
ELB.ı:ı. Basınçl ı
Hüsı::;yin ı,,;J:i.IR ,

Dökün 81~1 . A • .;ı . İşycrinda ise B-:q ,0Lsilciliğe ,
Tensile iliğe, I"lelı!D.et ç;..PAR seçildiler .

Si laht_araP;a-1ST. ~=rv . Bölge Tı;;::ı.silci ligi
'ELEKTR01'1BT.ı:ı.L SAN ..tt. 9. lş;z:erinde B-:ıştea:ısilcil::.~e , h cso....vı. ÇELİK,
-l;:-1silciliklere , Halil . D:CM1RTURJ~, Binali ~iI.i.)~K , 1h:.il D "1,.1~.Yiı. ,
Rıza. nu·zcE , 1sı::ıail ÇELIK seçildiler.
Teusil ci Arkadaş :
Bugün önde gelen görevin, f abrikada çalışa-rı. işçi o.rk".daşl 1.rır:ın
devrimci s ~ndikal birli~ini sn glauaktır .
Bu birlik , burjuvazinin her türlü s Rldırısıua Lns ı kullnnacağı
wız tek silclıtır.
Enekçilik şerefinize, hJyatıoıza ve g~ l acc·~iwi ze yönelik saldı
rılar ı devrinci birlik ve ber-ı.bcrlik içinde göi:,.islc:r~cee;iz .
---- - -- -----Burso. Y.:III.Bölge Tensilcilir5iı::izin bölge konse~-i 2 1. _;.r~ü ık.975
.
(.;VCnt-IST . VI.Bölge 'fe!Jsilcili 6i7izin böle;e konseyi 10 . 0c:ı.k . 975
; t~rihi ıde yJ.pılacnktır .
i
D:ınc. önce 7 . 12. 975 t arihinde y-ı.pılac~k ol --ın. .tnc,ly'.:1. XI. Bölge
1~.~silcili~inizin bölge kor.seyi
yürütne kurulllilun 1 . 12 , 975 tarihli lnr"rıyle. 28 :,r,lık 975 tarihinde y:::ı.pıl :ı,,_s ı 1ı:- rcrl ".ştırı ldı .
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Sil:ıhto.ra 6 a-!ST . XIV . Bölge Temsilciliğiwiz SL~ırlnrı içinde kurulu SUNGURLAR GE:N""EL :tl.AK!NA işyerinde 5 . 8 . 19Şl5 , ISIL.ZiıY işyerinde
ise 11.8 . 1975 tarihinden buyana 800 devrinci işçinin Sencika seçce
özgürlüğünü çiğnet□emek için koydu~ eyler.:ı 26 . 11.1975 tarihinde
Sendikamz I'lADEN-!Ş ile işveren arasında y'lpıl.m bir protokolle
sona erdi .
İ"'.lzalruıan bu protokolle işveren, Sendikanız lıAI.J:l•J-İ ... 'i tanr:ı:ıyı
isyerine Sendikar:ıızı teosi~ eden sözcüler atan..~asını, ol:?.ylar nede niyle nçbir işt~ işten çıkaruanayı, direniçte geçen süre içersin. d eki sosyal hakları işçilere ödeı:ıeyi, işçiler ve scnd.ikar .ız :?.lehine
:;.çtıuı dava varsa bu davalnrdan feragat et.ıeyi, 17 . ·•~:ı.ddt ile işten
çıkardı~ı işçileri işe albayı , işyerinde ~eydı:Da gelbn ~l:ıylar sır'.:1.
sındaki çatış □alar nedeniyle belirli bir gurup işçiy8 bir ay ücretli
izin verr.ıeyi kabul etti .
lşyerinde işveren tar afından kuruldu ~~ söylenen Cevher-lş sendik" sını iş yerinden silr.ıe ve SUNGURLAR işçisinin SenJi!.~'lr.ız 1'1.itDEN-İŞ
'in saflarında bütünleşti'r□e □üc adeles inde öncülük eden dört işçinin
işten ç~ka.rılnasıyla başlayan SUNGUR~AR Direnişi sır,sınc~ burjuv:?.zi
ve işbirlikçilerinin karıu oyunu kendi doğrultulr.rınd:::ı. oluşturnak için [irişti~i deneneleri 114 gün sürbn JÜC'ldeleleri ile boşa çık~r'ln
sungurlar işçileri , gerek ,\.li~eyköy beledi ,re ı..eyd,mındcı. J ·:ı.ptıkl:::ı.rı
"'.ç;ı.k b.,:ı.vn ;:Ji tinginde gerekse Istanbul be] c ii;ye snr~?ı önünden Sultcırl:ıınetteki -ı.dliye binnsı önüne ko.dr,r yuptıkl::ı.rı yi.irüyüste çevre
i.ıal kının yakını i lgisini gördüler .
Birli!:,e ı:;iden yolun işçilerin. so:1ut istekleri için,varilen orto.k eylen ve nücade leden geçti~inin benir.ıs,mnmsi , Slıı-l"GURLAB direnişinde işçi sınıfının öne~li kazanıolarındnn biri eldu.
SUNGURLARDA,BURJUVAZ!YE KARŞI KAZANILAN BU ZAF q~!~Ç! SINIFI.:I.ZA vı;; DEVR:i:MC! r'ı:tl'CADELEDE B1Z!I'1LE BERABErt OL.A.1'1 Tuii YAND.ıŞLA.RiliI
z;L iCTJTLU OLSUN . ·••

