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DA5YAZ!
KURTULUŞ YOLU

Yıllardan beri Türk ekonomisi bu ka
dar zor duruma düşmemişti. Geçmişteki
ihmaller, hükümetlerin kısa vadeli planları
yanında iktidarda kalabilmek için oy top
lama kaygusuna düşenlerin yapmış oldu
ğu hatalar Türkiye'nin dar boğaz içine
düşmesine sebep olmuştur.

Artık gerçekler açıkça görülmesine
rağmen çıkış yolunu bulmak çok çetin sı
navlardan geçmemizi gerektirmektedir.

Açıkça parlamentodakilerin hataları,
halkın çilesine yeni ve çok ağır ilâveler
getirmesine sebep olmuşlardır. Hiç bir
devrede ülke yöneticileri gelecek günler
İçin ciddi yatırımlar yapmadıkları bu gün
açıkça ortadadır. Her ile bir fabrika solo-
ganı ile kalkınma hamlesi yaptığını sanan
lar hata üstüne hata yaparlarken Türk eko
nomisinin katkıda bulunabilecek fabrikala.
rın da yerlerini politik seçtiklerinden üre
tilen malların maliyetleri dış ülke standart
larının üstüne çıkması nedeni ile sanayl-
mizlnde çökmesine ortam hazırlamışlardır.

Bunun yanında montaj sanayini geliş
tirerek imalat sanayine dönülmesi yerine
dışa bağımlı hale getirilmesi verilebilecek
örnek misallerden biridir. Ülkeyi kalkındırı
yoruz bağırtıları içinde yapılan İş dışa ba
ğımlılığı perçinlemek olmuştur.

Yapılan yatırımlar hiç bir işe yarama
dı diyemeyiz. Çünkü bunlardan istifade
eden onbinlerce Irlll ufaklı müteşebbis
keselerini tıka basa doldururlarken vergi
lerimde gereği gibi vermedikleri ortadadır.
Bunu söylerken basında zaman zaman çı
kan kimin ne kadar vergi ödediği kanıtına
dayanmaktayız.

Türkiye'nin dar boğaza girmesi yine
bu zavatın işine yaramış bir kısmı hükü
mete verecek vergiyi kaçırmak İçin İşyer
lerini kapatıp işçinin tazminatlarını ödeye
rek mevcut mallarını stoklıyarak gelecek
günlerin rahat çalışma yolunu tutmuşlar
dır. Daha açıkgözleri işçinin kıdem tazmi
natını ödeyip aynı gün girdi çıktı yaparak
işine yarayan işçilerle işlerine devam et
mişler hükümete ödeyecekleri vergiyi böy
lece kaçırırlarken yetkililer bu oyuna ses
siz kalmışlardır.

Diğer yandan İktidar partisi ülkeyi kur

tarmak için taze para ararken bir kısım
işverenler kan kokusu almış yarasalar gibi
hisseden nasibini almak İçin beklemekte
dirler. Bunların açıkça ülke ekonomisi yeri
ne kendi çıkarlarını düşündükleri bellidir.

Dar boğazdan kurtulmanın, dışardan
taze para veya krediler bulmakla hal ola
cağını sanan yetkilileri bir kez daha uyarı
rız. Önce ekonomimizin ve sanayimizin te
melinde yatan çarpık düzeni düzeltmek on
dan sonra bu kredilerin tevziini yapmak
lâzımdır. Aksi halde neticede bir değişiklik
olmayacaktır.

İktidarda bulunan hükümet kararlan
çekinmeden almalıdır. Yapılacak zamlar
gayet İyi tesbit edilip piyasadaki İlgili ka
demelere tesiri saptanıp fiat listeleri oluş
turup zamdan evvel ilân edilmesi şarttır.
Böylece kara borsa ve savurganlığa mani
olunacaktır. Yoksa her şey açıkça orta
dayken bundan evvel yapıldığı gibi göz
göre göre yanlışlığa devam etmek büyük
hatadır. Alınacak kararları çiğneyen ufak
veya büyük müteşebbisin gözünün yaşına
bakmamak gerekmektedir.

Ancak ülke dar boğazdan böylece ge.
çirilebllir. Her geçen gün biraz daha kö
tüye giden İhracat ve İthalat durumlarınrn
dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Tür-
klyenin tüm ihracat tutarı ancak petrol alı
mına denk gelirken halen petrolü alınan
flatın altında satmak savurganlığın dik
alası olmaktadır. Şimdiye kadar yapılmış
olan bu hatalarrn düzelmemesi halinde ge
lecek günler karamsarlığını muhafaza ede
çektir. Bu arada işçi kesiminin iktidara o-
lan inançını da zedelememek gerekmek
tedir. Artan hayat şartları karşısında an
cak Toplu İş Sözleşmeleri ile kendini den
gelemeye çalışan işçi kesiminin şartlarını
kısıtlamak, türlü yollarla ücretleri dondur
ma politikasına doğru gidilmesinin sakat
olduğu kanısındayız.

Toplumsal anlaşmada bu günkü ha
yat şartlarının altında kalması görüşümü
zü doğrulamaktadır. Hükümetin sınırlı da
olsa İŞÇİ ücretleri dondurulmasına doğru
adım atması özel sektörün ekmeğine yağ
sürerken Türk ekonomisini ve sanayisini
dar boğaz İçindeki çıkmaza hızla yaklaş
masını sağlar. Bundan dolayı hükümetin
inandırıçı, gerçekçi atılımlar yapması şart
tır. İşte hükümet o zaman gerçek mana
da işçi kesimini yanında bulacaktır.
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11 işyerinde
r

ne sağladık?
Çelik

jf

Montaj
isçileri
22 lira
zamla
isbası
yaptı

Sendikamız ile MESS arasın
da 11 işyerini kapsamına alan
görüşmelerde 22.6.1978 günü
anlaşma sağlandı.

Çelik Montaj işçiierj 22 lira
ücret zammı ile işbaşı yaptı.

21.3.1977 tarihinden bu yana
grev uygulanan Çelik Montaj iş
yerinde yapılan anlaşma ile
saat ücretlerine 1.11.1976 tari
hinde 10 lira, 1.6.1978 tarihinde
12 lira ve 1.6.979 tarihinden, 31.
10.1979 tarihine kadar 6 lira
zam yapılmıştır.

Her sözleşme yılı için (120)
günlük ücretler tutarında ikra
miye alacak olan üyelerin, yıl
lık yasal izin sürelerine 3 gün
ilâve edilecek ve 2500 lııa İzin
ikramiyesi verilecektir.

Dini bayramlarda 1500 lira
bayram ikramiyesi ve yılda 3000
lira yakacak yardımı yapılacak
tır.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer %75 zamlı, Çu-
martesi günü yapılan fazla me
sailer %100 zamlı, hafta tatili
ve genel tatil günleri çalışmala
rı %100 zamlı (3 yevmiye) öde
necektir.

(20.00 - 06.00 arasına isabet
eden çalışma saati ücretleri
%10 zamlı ) olacaktır.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 liradır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 2500 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun do
ğumunda 4 işgünü ücretli İzin
ile 2000 lira doğum yardımı, her
çocuk için ayda 50 lira çocuk
yardımı öğrenim kademelerine
göre 700 lira 900 lira. 1300 lira
eğitim yardımı verilecektir.

Üyenin vefatında varislerine
p.OOO lira, üyenin yakınlarının
ölümünde üyeye 4 işgünü üc
retli izin verilecek ve 2000 lira
yardım yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında ay
da 350 lira değerinde iki çift
ayakkabı verilecektir.

Oto - Par işyerinde de an
laşma sağlandı;

Sözleşme müzakerelerinde ve
uzlaştırma kurulu safhasında
anlaşma sağlanamayarak grev

Oto Par'da
yıllık

ikramiye
4 maaşa
çıkarıldı

.j
kararı alınmış olan Oto - Po
işyerinin sözleşmesi de 22 Ho
ziron günü yapılan görüşmedi
anlaşmayla sonuçlandı.

Saat ücretlerine 1.8.1977 to
rihinde 10 lira, 1.8.1978 tarihin
de 12 lira, ve 1.8.1979 dan 31
10.978 e kadar 2 lira, zam ya
pılmış ve her sözleşme yılındc
alınacak ikramiyeler 4 maaş <>
iarak saptanmıştır.

Yıllık ücretli izin sürelerine J
gün ilâve edilerek izine çıkar
üyelere 2500 lira izin ikramiye®
verilecektir.

Normal işgünierinde yapılan
fazla mesailer %75 zamlı. Cu
martesi günleri yapılan fazlc
mesailer yüzde 100 zamlı, haftc
tatili günü ve genel tatil günler
çalışmaları yüzde 100 zamlı,
(3 yevmiye) ödeneçektir.

Dini bayramlarda 1500 liro
bayram ikramiyesi verilecek v«
yılda 3000 lira yakacak yardımı
yapılacaktır.

Gece çalışmaları da her tanı
gün çalışma saati yüzde 10C
zamlı ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabinde
yemek ücreti 30 lirodır.

Üyenin evlenmesi halinde fi
işgünü ücretli izin ile 2500 liro
evlenme yardımı, çocuğunun
dünyaya gelmesinde 4 işgünü
ücretli izin ile 2000 lira doğupı
yardımı, her çocuk için oyda 5o
lira çocuk yardımı eğitim yardı-
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ESAŞ'ta 6 aydır
süren grev kalktı

mı olarak 700 lira, 900 lira, 1300
lira ödenecektir.

Üyenin vefatı halinde varisle
rine 10.000 lira, vakıalarının ö-
lümünde üyeye 4 işgünü ücretli
izin verilecek ve 2000 lira yar
dım yapılacak.

Giyim yardımının yanında 350
lira değerinde iki çift ayakkabı
verilecektir.

^ Esaş işyerinde 6 aya yakın
süredir devam eden grev anlaş
ma sağlanması ile kaldırıldı.

4 Ocak 1978 gününde, uzlaş
tırma kurulunun vermiş olduğu
kararın tarafımızdan kabul edil
me'mesi üzerine grev uygulama
sına başlanılan Esaş işyerinde
22.6.1978 günü yapılan^ görüş
mede anlaşma sağlanması üze
rine 27 Haziran günü işbaşı ya
pılmıştır.

Esaş işçilerinin saat ücretle
rine 1.9.1977 tarihinde 13 lira,
1.0.1978 tarihinde 13.75 lira zam
yapılmış ve yılda 120 günlük üc

retler tutarında ikramiye ve 15
günlük ücretler tutarında prim
ödenmesi kabul edilmiştir.

Yıllık yasal izin sürelerine 3
gün ilâve edilerek izin ücretle
riyle birlikte 3000 lira tatii ikra
miyesi verilmesi ve yılda 4000
lira yakacak yardımı yapılması
kabul edilmiştir.

Dini bayramlarda 1500 lira
bayram ikramiyesi verilecek ve
gece çalışmalarında saat ücret
leri yüzde 10 zamlı ödenecek
tir.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı
Cumartesi günleri yapılan fazla
mesailer yüzde 100 zamlı hafta
tatili günü ve genel tatil günle
ri çalışmaları yüzde 100 zamlı
(3 yevmiye) ödenecektir.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 liradır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin verilecek ve 2500
lira evlenme yardımı yapılacak.

4t
Olumlu biten sözleşmeden yararlanan üyelerimiz.

çocuğunun dünyaya gelmesin
de 4 işgünü ücretli izin ve 2000
lira doğum yardımı verilecek
ayda her çocuk için 50 lira ço
cuk yardımı ile eğitim yardımı
olarak 800 lira, 1100 lira ve
1500 lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira ödenecek, üyenin ya
kınlarının ölümü halinde üyeye
4  işgünü ücretli izin ile 2000
lira ölüm yardımı yapılacaktır.

Giyim yardımının yanında 350
lira değerinde iki çift ayakkabı
yılda üyelere verilecektir.

ÇİFTÇİLER ^
TİCARETTE

SAAT ÜCRETİ
11 LİRA

ARTTIRILDI
V.
9 Çiftçiler Tic. ve San. A.Ş.
temsilen MESS ile sendikamız
arasında yürütülen sözleşme
görüşmelerinde anlaşma sağla
namaması üzerine bu işyerinde
grev kararı alınmış işveren de
Lokavt kararı almıştı.

Otomobil - İş ile MESS ora
sında yürütülen görüşmeler so
nunda 22 Haziran günü varılan
anlaşma kapsamında olan Çift
çiler işyeri toplu iş sözlesmesi-
de 22 ay süreli olarak bağıtlan-
dı.

Üyelerin saat ücretlerine 1.1.
1978 tarihinde 11 lira, 1.1.1979
tarihinde 11.50 lira zam yapıl
mış ve yıllık ikramiyoler 4 maaş
olarak saptanmıştır.

Yıllık yasal izin sürelerine 3
gün ilâve edilerek izine giden
üyelere 3000 lira izin ödeneği
verilecek ve dinj bayramlarda
1500 lira bayram ikramiyesi öde
necektir. Normal işgünlerinde
yapılan fazla mesailer yüzde
75 zamlı Cumartesi günü fazla
mesaileri yüzde 100 zamlı, haf
ta tatili ve genel tatil çalışma-

OTOMOBİL İŞ



lan yüzde 100 zamlı (3 yevmi
ye) ödenecektir. Gece çalışma
larında her tam çalışma saati
ücretleri yüzde 20 zamlı verile
cektir.

Üyelere yılda 4000 lira yaka
cak yardımı yapılacaktır.

Kıdem tazminatı hesabında
yemek ücreti 30 liradır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ve 2500 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesinde 4 işgünü üc
retli izin ile 2000 lira doğum yar
dımı her çocuk için oyda 50 li
ra çocuk yardımı eğitim yardı
mı olarak 700 lira 900 lira, 1300
lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira üyenin yakınlarının
ölümünde üyeye 4 işgünü ücret
li izin ile 2000 lira yardım yapı
lacaktır.

Üyelere yılda 350 lira değe
rinde iki çift ayakkabı diğer gi
yim yardımlarıyla birlikte verile
çektir.

REMAS'TA
A

UZLAŞTIRMA
KURULUNA

GİDİLMESİ
ARDİNDAN

SÖZLEŞME
İMZALANDI

.J
# Remas işyerinde çalışan ü-
yelerimiz adına MESS ile yürüt
tüğümüz görüşmelerde anlaşma
sağlanamayan maddeler hakkın
da uzlaştırma kurulu teşekkü
lünden önce taraflar arasında
yapılan toplantılarda Remas iş
yeri içinde anlaşma sağlandı.

Üyelerin saat ücretlerine 1.4.
1978 tarihinde 11.50 lira, 1.4.979
tarihinden 31.10.1979 tarihine
kadar 9 lira zam yapılan sözleş
me 19 ay sürelidir.

Her sözleşme yılında 120 gün.

r'  I /
. - ^

lük ücretler tutarında ikramiye
alacak olan üyelere dini bay
ramlarda 1500 lira bayam ik
ramiyesi ödenecektir.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı,
Cumartesi günleri yapılan fazla
mesailer yüzde 100 zamlı hafta
tatili ve genel tatil günleri ça
lışmaları yüzde 100 zamiı (3 yev
miye) ödenecektir.

Yıllık yasal izin sürelerine 3
gün ilâve edilerek izine giden
üyelere 2500 lira tatil gideri ve
rilecek ve yılda 3000 lira yaka
cak yardımı yapılacaktır.

Gece çalışmalarında saat üc
retleri yüzde 10 zamlı ödenecek
olup kıdem tazminatı hususun
da yemek ücreti 30 liradır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 2500 lira p"-
lenme yardımı çocuğunun dün
yaya gelmesinde 4 işgünü üc
retli izin ile 2000 lira doğum
yardımı her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı eğitim yar
dımı olarak 700 lira, 900 lira,
ve 1300 lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira, üyenin yakınlarının
ölümünde üyeye 4 işgünü üc
retli izin ile 2000 lira yardım ya
pılacaktır.

Üyelere giyim yardımının ya
nında 350 lira değerinde iki çift
ayakkabı her yıl verilecektir.

Has Demir'de
izin ücreti

Yanında
8000 lira

tatil gideri
sağlandı

j
% Has Demir'de çalışan üye]."
rimizin varılan anlaşmayla l.lf
1977 tarihindeki saat ücretleri'
de 8 lira, 1.10.1978 tarihinde i.'
lira zam yapılmış ve her sözle:
me yılındaki ikramiyeleri 90 gü'
olarak saptanmıştır.

Yıllık yasal izin sürelerine
gün ilâve edilerek izin ücretler
ile birlikte üyelere 2000 TL. tc
til gideri verilecektir.

Dini bayramlarda 1000 lln'
bayram ikramiyesi verilecek v.'
yılda 3000 lira yakacak yardin-
yapılacaktır. Normal iş günle
rinde yapılan fazla mesaiie
yüzde 75 zamlı hafta tatili v;
genel tatil günleri çalişmale,
yüzde 100 zamlı (3 yevmiye) ^
denecektir. Gece çalışmaların
da her çalışma saati ücretleı
yüzde 10 zamlı verilecektir.

OTOMOBİL /c
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Kapsamı genişleyen sözleşmelerin açıklandığı toplantı.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 2000 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun do
ğumunda 4 işgünü ücretli izin
ile 1500 lird doğum yardımı, her
çocuk için ayda 50 TL. çocuk
yardımı, öğrenim kademelerine
göre 600 iira, 750 lira ve 1000
lira eğitim yardımı yapılacaktır.

Üyenin ölümünde varislerine
10.000 lira ödenecek, üyenin ya
kınlarının ölümünde üyeye 2000
lira yardım yapılacak ve 4 işgü
nü ücretli izin verilecektir. Üye
lere yılda 325 lira değerinde iki
çift ayakkabı ile birlikte giyim
yardımı da yapıiacaktır.

0 Örgütümüze yeni katılan
Kartal'da kurulu Amasyalı Tek
nik Pres İşyeri için yapılan top
lu sözleşme 1 Mayıs 1978 baş
langıç tarihli olup 18 ay süre
lidir. Üyelerimizin 1 Mayıs 1978
tarihindeki aylık ücretlerine bi
rinci yıl 1920 lira 1 Mayıs 1979
tarihinde 1440 lira zam yapılmış
olup sözleşme 31.10.979 tarihin
de sona erecektir. 60 günlük
ücretler tutarında ikramiye ala
cak olan üyelere yıllık yasal izin
sürelerine 3 gün ilâve edilerek
izine giden üyelere 2000 lira ta
til gideri verilecektir. Normal
işgünlerinde yapılan fazla me
sailer yüzde 75 zamlı hafta tatili

Amasyalı Teknik Pres
Sözleşmesinin başlangıç
Tarihi 1 Mayıs... Yeni
Sözleşme 18 ay süreli...

^ooooooooooooooooooooooooooopoooooaoooopoaoeooaoam^

ve genel tatil günleri çalışmaları
yüzde 100 zamlı (3 yevmiye) ö-
denecektir.

Dini bayramlarda 1000 lira
bayram ikramiyesi aiacak olan
üyelere yılda 2500 lira yakacak
yardımı yapıiacaktır.

Gece çalışmalarında her ça
lışma saati ücfeti yüzde 10 zam
İl ödenecektir.

Üyenin evlenmesi haiınde 6
işgünü ücretli izin ile 2000 lira
evlenme yardımı çocuğunun
dünyaya gelmesi halinde 4 iş
günü ücretli izin ile 1500 lira
doğum yardımı, her çocuk için
ayda 50 lira çocuk yardımı eği
tim yardımı olarakta 600 lira,
750 lira ve 1000 lira ödenecek
tir.

Üvenin vefatında varişierine
10.000 lira yardım yapılacak, ü-
yenin yakınlarının ölümünde üye
ye 4 işgünü ücretli izin ver'*'^-
cek ve 2000 lira yardım yapıla
caktır.

Giyim yardımıyla birlikte üye
lere yılda 325 lira değerinde iki
çift ayakkabı verilecektir.

OTOMOBİL — İŞ



Feniş Altiminyum'da
saat ücretlerine 22
ay içinde toplam 23,5

lira zam getirildi...
9 Gebze'de kurulu Feniş Alü-
minyurn San. ve Tic. A.Ş.'ni
temsilen MESS ile sendikamız
arasında S.ncü dönem toplu iş
sözleşmesi 22 ay süreli olarak
bağıtlandı.

Üyelerimizin 1.1.1978 tarihin
deki saat ücretlerine 12 lira, 1.1.
1979 tarihinde 11.25 lira zam ya
pildi.

Yılda 120 günlük ücretler tu
tarında ikramiye ve 15 günlük
ücretler tutarında prim alacak
olan üyelere dini bayramlarda
2000 lira bayram ikramiyesi veri
lecektir. Yıllık yasal izin sürele
rine 6 işgünü ilâve edilerek izi
ne giden üyelere 2750 lira tatil
ikramiyesi verilecektir.

da 50 lira çocuk yardımı eğitim
yardımı olarakta 1000, 1250 ve
1500 lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira iş kazası ölümlerin
de 20.000 lira yardım yapılacak
tır. Üyenin yakınlarının ölümü
halinde üyeye 4 işgünü ücretli
izin ile 2000 lira yardım yapıla
caktır.

Üyelere yılda 350 lira değerin
de iki çift ayakkabı verilecek
tir.

# Gebze, Çayırova'da kurul
Hisar Çelik Döküm San. ve Tic
A.Ş. işyeri toplu iş sözleşme?
1.2.1978 tarihinden itibaren l
ay süreli olarak bağıtlanmış v:
saat ücretlerine 1 Şubat 197
tarihinde 10 lira, 1 Şubat ISI
tarihinde 10 lira ücret zammı y;
pıimıştır.

31.10.1979 tarihinde sona e:
cek oian toplu iş sözleşmesi i
yıllık ikramiyeler 4 maaş olarc
saptanmıştır.

Yıllık yasal izin sürelerine '
gün ilâve edilerek 2000 lira \z
ikramiyesi ile yılda 3000 lira yc
kaçak yardımı yapılması kob^
edilmiştir.

Normal işgünlerinde yapıtr-
fazla mesailer yüzde 75
hafta tatili ve genel tatil güm-
ri çalışmaları yüzde 100 zq„
(3 yevmiye) ödenecektir.

Dini bayramlarda lOOO itr-
bayram ikramiyesi alacak olo
üyelerin gece çalışmalarmd
saat ücretleri yüzde 10 zam
verilecektir.

Üyenin evlenmesinde 6 işnr
nü ücretli izin ile 2500 lira ev

Hisar Döküm Sözleşmesi
21 ay süreyle geçerli

Geceleyin yapılan çalışmalar
da saat ücretleri yüzde 10 zam
İl ödenecektir. Yılda 3250 lira
yakacak yardımı yapılacaktır.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı.
Cumartesi günleri yapılan fazla
mesailer yüzde 100 zamlı hafta
totili ve nenel tatil calıpmninn
yüzde 100 zamlı (3 yevmiye) ö-
denecektir.

Tazminat hesabında yemek
ücreti 30 lira olarak hesaplana
caktır.

Üyenin evlenmesi halinde 6
işgünü ücretli izin ile 3000 lira
evlenme yardımı, çocuğunun
dünvava gelmesi halinde 4 işgü
nü ücretli izin ile 3000 Mra do
ğum yardımı her çocuk için ay-

SSSSgsS

Yen'i dönem sözleşmeler sevinç yarattı.
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ienme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesi halinde 4 işgünü
ücretli izin ile 2000 lira doğum
yardımın her cocuk irin avda 50
lira çocuk yardımı, öğrenim ka
demelerine göre 700 'İra, 900
lira ve 1300 lira eğitim vardımı
yapılacaktır.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira yardım yapılacaktır.
Üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 4 işgünü ücretli izin ile
2000 lira yardım yapılacaktır.

Giyim yardımıyla birlikte yıl
da 325 lira değerinde iki çift
ayakkabı verilecektir.
^ Derince . İzmit'te kurulu Tek
fen imalat ve Mühendislik A.Ş.
temsilen MESS ile sendikamız
arasında akdedilen toplu iş söz

izin ödeneği verilecektir.
Tazminat hesabında yemek

ücreti 30 lira hesaplanacaktır.
Üyelere yılda 4000 lira yaka

cak yardımı yapılacaktır.
Üyenin evlenmesinde 6 işgü

nü ücretli izin ile 2500 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesi halinde 4 işgünü
ücretli izin ile 2000 lira doğum
yardımı her çocuk için ayda 50
lira çocuk yardımı öğrenim ka
demelerine göre 700 lira, 900 li
ra ve 1300 lira eğitim yardımı
yapılacaktır.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira ödenecektir.

Üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 4 işgünü ücretli izin ile
2000 lira yardım yapılacaktır.

rilecektir.
Normal işgünlerinde yapılan

fazla mesailer yüzde 75 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil gün
leri çalışmaları yüzde 100 zam
lı (3 yevmiye) ödenecektir.

Üyelere yılda 3000 lira yaka
cak yardımı yapılacakfr Gece
çalışmalarında saat üçretleri
yüzde 10 zamlı ödenecektir. Di
ni bayramlarda 1000 lira bay
ram ikramiyesi verilecektir.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 2500 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun dün
yaya gelmesinde 4 işgünü üc
retli izin ile 2000 lira doğum
yardımı, her çocuk için cyda 50
lira çocuk yardımı, eğitim yardı
mı olarakta 700 lira, 900 lira ve

Üyelerimizden gorunuşieşmesi 1 Mart 1978 başlangıç
tarihli olup 20 ay sürelidir.

1 Mart 1978 tarihinde saat
ücretlerine 12 lira, 1 Mart 1979
tarihinde 11 lira ücret zammı
yapılmış olup sözleşme 31.10.
1979 tarihinde sona erecektir.

Her sözleşme yılı için 120 gün
lük ücretler tutarında ikramiye
alacak olan üyelere dini oayram
lorda 1500 lira bayram ikrami
yesi ödenecektir.

Normal işgünlerinde vapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı
hafta tatili ve genel tatil günle
ri çalışmaları yüzde 100 zamlı
(3 yevmiye) ödenecektir.

Gece çalışmalarında her tam
çalışma saati ücretleri yüzde
10 zamlı verilecektir. Yıllık izin
sürelerine 3 gün ilâve edilerek
izine giden üyelere 3000 lira

Üyelere yılda 350 lira değe
rinde iki çift ayakkabı verilecek
tir.
% Tütünçiftlik . İzmit'te kurulu
Anadolu Döküm işyerini temsi
len MESS ile sendikamız arasın
da bağıtlanan toplu sözleşme 1
Mart 1978 tarihinden itibaren 20
ay süreli olup 31.10.1979 tarihin
de sona erecektir.

1 Mart 1978 tarihinde saat üc
retlerine 10 lira, 1 Mart 1979 ta
rihinde 31.10.1979 a kadar 10
lira ücret zammı yapılmış olup
her sözleşme yılında 90 günlük
ücretler tutarında ikramiye öde
necektir.

Yıllık yasal izin süreledne 3
gün ilâve edilerek izine giden
üyelere 2000 lira tatil gideri ve-

1300 lira ödenecektir.
Üyenin ölümünde varislerine

10.000 lira yardım yapılacaktır.
Üyenin yakınlarının ölümünde

üyeye 4 işgünü ücretli izin ile
2000 yardım ödenecektir.

Üyelere yılda 325 lira değe
rinde iki çift ayakkabı verile
cektir.

Bu 11 işyerini toplu iş söz
leşmesinde ayrıca üyelere as
kere giderken kıdem tazminatı
nın haricinde 1 maaş tuıarmda
askerlik yardımı yapılması, her
türlü disiplin cezalarını,n iki işçi
ve iki işveren üyeden
disiplin kurulu tarafından veril
mesi ve haftalık '^alışma süresi
nin 31.12.1978 tarihine kar'n-
47 saat 30 dakika, 1 Ocak 1979
tarihinden itibaren 46 saat 30
dakika olması kabul edilmiştir.

OTOMOBİL İŞ
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Böhler işyeri İçin sürdürülen görüşmeden biran.

i 3 İşyerinde
Görüşmeler
Kesildi...
AEG-ETİ, BÖHLER VE OMTAŞ'I
Temsilen masaya oturan MESS
katı tutumunda diretip durdu

Örgütürt
ler KayndI
rı işyerind
temsilen İ
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rüşmeleri'<
si üzerindi'
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ni katılan Böh
klor Eiektrotla-
Kin üyelerimizi
ile Temmuz a-
sözleşme gö-
tiifin 40 madde
mo sağlanama
zlık tutanağı tu
rma kurulu teş
Bölge Çalışma
laşvurulmuştur.
iünde yapılan
aracıları üçün-
yı seçmişlerdir,
u anlaşma sağ
ieler üzerinde
imüzdeki gün-
!tır.

inde çalışan ü-
başlatılan 4.

şme görüşme-
temsilen MESS
B yürütülen mü
ladde de anlaş
'»•ak uyuşmazlı-

Koçaeli Bölge
iğünde yapıla-
taraf aracıları
aracının seçi-

so uzlaştırma
edecektir.

waş işyerinde
iz adına 4. ncü
görüşmelerin-

K de anlaşma
liş ve uyuşmaz-
^enlenmiştir. Uz
teşkili 'Çin Ko-
ılişma Müdürlü-
'üştur.

görüşmelerin
'ina talep ettiği-
lı ve sosyal hak
eyen işverenler,
lan vaz geçmek
laha fazla kâr
arını arıyor. Ha-
dayonılmaz bir

iınamazken işçi
ârlık bekleniyor,
iği ve ekonomik
isterdiği korariı-
îşmeler ile nok-

fiT

OMTAŞ: İşçi ve İşveren temsilcileri birarada.

Eyüpoğlu ve Elektro
Mekanik işyerinde

yeni dönem sözleşme
görüşmeleri başladı

örgütümüze yeni katılan Gebze'de kurulu Eyüpoğlu
Demir Çekme San. ve Kartal'da kurulu Elektro Mekanik
işçileri adına ilgili bölge çalışma müdürlüklerinde yürüt
tüğümüz toplu sözleşme çağrı prosödürü tamamlanmış
ve sözleşme yetkimiz kesinleşmiştir. Üyelerimizin sözleş
mede yer almasını istedikleri talepleri saptanarak hazır
lanan birinci dönem sözleşme teklifleri yapılan ilk toplan
tılarda işveren temsilcilerine verilmiş olup müzakereler
devam etmekte. —

Gebze . Çayırova'da kurulu Altınbaşak Ziraî Makina
ve Aletleri San. işyerinde çalışan üyelerimiz adına da ye
ni dönem sözleşme toplantıları yürütülmekte.
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ürkiye'de
İşsizlik
ve

İstihdam
Sorunları

Prof. Dr. Nusret EKİN

Günümüz Türkiyesinin en önemli sos
yal sorununun i«îsizlik oldununo his kuşku
voktur. 1960'dan sonraki planlı gelişme dö
neminde ne issizliğin teshilinde, ne de iş
sizliğin önlenmesinde takip edilecek istih
dam politikalarında, yeterli çalışmaların
yaaılabildiği ve gerekli aşa'malarm kayde-
dilebildi^i söylenemez.

Esasında gelişmiş endüstri toplumla
rından cok farklı bir ekonomik ve sosyal
yapıya sahip gelişme halindeki ülkelerde,
gelişmiş ekonomiiere ait kavramların kulla
nılması, sorunların anlaşılmasına yardımcı
olmaktan uzak ve yanıltıcı sonuçlar ver
mektedir. Bu nereksinmeler sonucj geliş
me halindeki ülkeler ile ilgili analizlerde
«gizli işsizlik» kavramıyla başlayan bir ba
kış açısı ortava çıkmış, daha sonra «Ulus
lararası Çalışma Örgütü» «eksik istihdam»
kavramını geliştirmiş, takip eden dönemde
emek arzı fazlalığı» ve benzeri kavram
dan «marjinal sektör» analizlerine kadar
uzanan vepveni bir devre başlamıştır.

Bu kavramlarda dikkati neı\en en
önemli husus, endüstri toplumlarında kul
lanılan »istihdamın veya çalışmanın» zıttı,
olan «çalışmama veya işsiz kalma» kav
ramları yerine, işsizlik olayının esas itiba-
rivle kendini çalışma halinde iken ortaya

I »o«o*o«o«o*o«o«o«o*o;

koyabileceği hususdur. Bu yeni bakış açı
sı ininde, bir insanın çalışırken de İşsiz Sd-
yilabileceği ana hareket noktası olarak se
çilmektedir. Bu açıdan ele alındığı takdir
de ülkemizde yaygın şokilde kullanılan 2.5
milyona yaklaşan işsiz sayısını, planlama
nın makro seviyede hesapladığı emek arz
ve talebi arasındaki «fark» olarak bakmak
gerekir.

Tarım . dışı modern kesimlerde dahi
işsizlik sigortasının mevcut olmayışı i.s ve
işçi bulma kurumlarının ülkenin tüm emek
piyasalarını kavrayarak işsizlik sigortasiy-
la organik bağlar kurmak suretiyle çalış-
mayiRi, ülkemizde de işsizlik sorunu açık
ve görülebilir bir işsizlik niteliğinden uzak
laştırarak bir istihdam yapısı sorununa dö
nüştürmektedir. Böylece işsizlik soıunu is
tihdam içinde şekiller almak suretiyle ken
dini düşük gelir, fakirlik, çalıştığı halde as
garî gelirden yoksun ve ülkenin millî geli
rine katkı yapmayan sun'î istihdam şekii-
ierı içinde ortaya koymaktadır.

İstihdam sorunları açısından ülkenin
tüm ekonomik ve sosyal yapısıyla
sektördeki istihdam sorunları yönünden
de ayırım yapmak gerekmektedir. Modern
sektörde işsizlik sorunu gelişmiş endüstri
toplumlarının özelliklerine yaklaşmak su
retiyle ücretler, maliyetler, fiyatlar ihra
cat, para ve kredi politikaları, tüketim ve
stoklar vs. gibi ekonomik faktörlerden ve
ya teknoloji seçimi gibi yatırım tercihle
rinden daha fazla etkilenerek istihdam -
işsiziik ilişkisine doğru kayarken, genel
yapı i'^indeki istihdam sorunları ise eko
nomik ve sosyal çelişmenin bütünlücüyle
ilişkili bulunmaktadır.

Planlı dönemde işsizlik problemleri
açısından dikkati çeken diğer bir önemli
sorun da, istihdam politikalarında kendini
ortaya koymaktadır. Nüfus ve aile planla
ması, emek . yoğun teknolojilerin tercihi,
yurt . dışına işgücü akımının hızlandırılma
sı, dengeli bir kentleşmenin gerçekleştirii-
mesi ve benzeri öneriler dışında istihdam
sorununa köklü çözümler getirecek bir
başka önerinin yapılmadığı anlaşılmakta
dır. Mamafih IV. plan hazırlık çalışmala
rında kısaltılması, fazla çalışmanın kaldırıl
ması, yıllık izin zorunluluğu, küçük işlet
melerin korunması, teknoloji seçimi ile il
gili bazı yeni öneriler yapılmıştır.

o
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Kampanya

Sürüyor

Yeni sube

Zincirine

Ankara da

Katıldı...
7. Genel Kurulumuzda almış

olduğumuz karar gereğince
Türkiye çapında faaliyej: gös
termemiz için yoğun bir kam
panya sürdürüyoruz... Ardı ar
dına açılan şubelerimize bu yüz
den Ankara'yı da kattık...

28 Haziran'da açılan Ankara
şubemiz bu çevredeki örgütlen
me çalışmalarını yaygınlaştır
mak konusunda kendine düşen
görevleri yapaeak...

Şube Başkanı: Hüseyin Alay-
beyoğlu, Şube sekreteri: Yılmaz
poyraz ve şube Mali sekreteri:
Arhan Akman halen çalışmala
rını yoğun bir şekilde sürdürü
yorlar... ^

Hasan Ulutaş, Lemi Ardoğan,
Ali Atalay, Sedat Özpariak, Kor
han Berkasal, Mehmet Sarıca-
oğlu, Süieyman Türker ve Se
lim Bayındır'dan oiuşan yöne
tim kurulu ise Otomobii - Iş'in
çalışmalarının işkolunda daha
da geniş kapsamlı olması için
üzerine düşen görevi yapıyor...

Yeni yöneticileri kutlarken,
Ankara şubemizin tüm işkoiu-
muzdakl emekçiler adına olum
lu çalışmalar yapmasını dileriz...

Başkan Hüseyin ALAYBEYOGLU...

Ankara şubemizin çalışmasını sürdürdüğü yeni bina...

Ankara şubemiz İcra ue Yönetim Kurulu üyeleri...
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Aldıkactılar

İşyerinde
I  ■

MESS dışı

1 Temmuz 1978 tarihinden iti
baren iki yıl süreli sözleşme ile
işçilerin birinci yıl saat ücretle
rine 12 lira, İkinci yıl 12.50 lira
zam yapıldı.

Sözleşmenin birinci yılında
135 günlük, ikinci yılında 150
günlük ücretler tutarında ikra
miye alacak olan üyelere, varı
lan anlaşma ile ayrıca sağla
nan haklar aşağıda belirtilmiş
tir:

Sözleşme

Kıdem tazminatları her bir
çalışma yılı için 45 günlük üc
retler tutarında ve kendisi işye
rinden ayrılan üyeye de ödene
cektir. İhbar tazminatları peşin
ve %5G zamlı verilecektir.

imzalandı

Yıllık yasal izin sürelerine bir
hafta ilâve edilerek 3000 lira
izin ikramiyesi verilecek, her
dini bayramda 2000 lira bayram
ikramiyesi ödenecek ve yılda
4000 lira yakacak yardımı yapu
lacaktır.

BİRİNCİ
YIL AYLIK

ÜCRETLERE
2880 LİRA
İKİNCİ YİL
3000 LİRA

ZAM YAPİLDİ

Gebze - Çayırova'da kurulu
Aldıkaçtılar Demir Çelik ve Dö
küm San. ve Tic. A.Ş. ile sendi
kamız arasında yürütülen üçün
cü dönem sözleşme görüşmele
rinde anlaşma sağlandı.

İşyerinde en az aylık ücret d©
4500 lira olarak saptanmıştır.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer %100 zamlı, haf
ta tatili ve genel tatil günleri
çalışmaları %100 zamlı (3 yev
miye) ödenecektir.

Gece çalışmalarında, her
tam çalışma saatleri ücretleri
%10 zamlı ödenecektir. Asker
lik hizmetine giden üyelere kı
dem tazminatı haricinde bir

,

Kararlı bekleyişin ardından sevinç geldi.
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maaş tutarında yardım yapıla
caktır. Kıdem tazminatı hesa
bında yemek ücreti 30 lira ola-,
rak hesaplanacaktır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 3000 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun do
ğumunda 4 işgünü ücretli izin
ile 2000 lira doğum yardımı, her
çocuk için ayda 50 lira çocuk
yardımı, eğitim yardımı olarak
öğretim kademelerine göre 750
lira, 1000 lira ve 1500 lira öde
necektir.

Üyenin vefatında varislerine
10.000 lira, iş kazası ölümlerin
de 25.000 lira verilecek, üyenin
yakınlarının ölümünde üyeye 4
işgünü ücretli izin ile 2000 lira
ölüm yardımı yapılacaktır.

Üyelere giyim yardımının ya
nında yılda 400 lira değerinde
2 çift ayakkabı ile deri ceket
verilmesi de sözleşme ile kabul
edilmiştir.

İşyerinde en az aylık ücret
4500 lira olarak saptandı.,.

Büyük sabır ve direnç isteyen bekleyiş.

StŞTERlNDE
TOPLÜ-ÎŞ
SÖZLEŞME
YAPMMlÇtN
TETKtHİZ
EESlNLEŞTt

Elektrofer Çelik Sanayii - Kefçelik Kefeli Soğuk De
mir Çekme ve Kefsan Kefeliler Sıcak Demir Çekme işyer
ieri toplu iş sözleşmesi yetkimiz kesinleşti.

Gebze - Çayırova'da kurulu KefçeJik Kefeli Soğuk
Demir Çekme ve Kefsan Kefeji Sıcak Demir Çekme işyer
lerinde çalışan işçiler Türk Metal Sendikasından istifa
ederek sendikamıza üye olmuşlardı.

Bu işyerlerinde yürürlükte bulunan toplu iş sözleş
mesi sürelerinin sona ermesi üzerine yapılan toplu söz
leşme yetkimiz de kesinleşmiştir. '

Gebze - Çayırova'da kurulu Elektrofer Çelik Sanayii
işyerinde çalışan üyelerimiz adına 4. dönem toplu sözleş
me yetkimiz de kesinleşmiştir.

Bu işyerleri için yeni dönem toplu - iş sözleşmesi tek
liflerini hazırlama çalışmaları sona ermiş olup Eylül ayı
içersinde görüşmelere başlanacaktır.

Kartal'da kurulu Sevil Metal işyeri işçileri de bir süre
önce Tek Met - İş Sendikasından istifa ederek sendika
mıza üye olmuşlardı.

İşyeri toplu sözleşmesi 30 Eylül'de sona
bu işyeri içinde İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünden
işkolumuzda kurulu sendikalar listesi alınarak çağrı pro-
södürünün yürütü'müne başlanılmıştır.
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TEKNİK
ÇELİKTE
İŞVEREN
OYUNU
GERİ
TEPTİ...

Yakacık - Kartal yolu üzerinde kurulu
Teknik Çelik Eşya Kollektif Şirketi işyerin
de çalışan işçilerin sendikamıza üye olma
lan üzerine, bu işyeri için 4 Mayıs günü
sözleşme çağrısı yapılmış ve işveren çağ
rıdan sonra 81 üyemizin hizmet akdini
fesh ederek işçilerin örgütlenmesine engel
olacağı ümidine kapılmıştır.

Teknik Çelik fabrikasında işçiler sen
dikal hakları için direnişlerini başiattılar
ve kararlılıkla sürdürdüler.

Teknik Çeiik işçileri ne istiyor?
Bu sorunun cevabını öğrenmeyen kal

dı ise bir defa daha tekrar edelim.
Teknik Çelik işçileri Otomobil . İş Sen

dikasına üye olduklarını işverenin kabul
etmesini istediler. Özgüroe seçtikleri sen
dikanın işveren tarafından tanınması için
direndiler onlar seçtikleri sendika tarafın
dan temsil edilmeleri için yoğun müca
dele verdiler. Mücadelenin karşı tarafında
Teknik Çelik işvereni bulunuyor. Teknik
Çelik işçilerinin ne pahasına olursa olsun
giriştikleri haklı mücadeleyi kırmak için
türlü yollara başvuruyor. Ama Teknik Çe
lik işçileri kararlılıkla sürdürdükleri başarı
lı mücadele ile bu oyunları boşa çıkardılar.

Sözleşme yetkimizin kesinleşmesin
den sonra sözleşme toplantısına çağrılan
işveren (çıkarılan işçilerin işe alınması)
konusunda kararlılığımızı görmesi üzerine
uyuşmazlık tutanağı tutulmuş ve yürütülen
yasal prosödür sonunda işyerinde grev ka
rarı alınmıştır. İşveren bunun üzerinde iş
yerinde çalışan onbir işçiye baskı yaparak
grev oylaması istetmiş ancak oylamaya
katılan işçiler, mücadelelerini yürüten ar
kadaşlarını destekliyerek «Greve Evet»
demişlerdir.

Teknik Çelik fabrikasında direnen iş
çiler bu direnişleri ile, işçi sınıfı dayanış
ması içinde verdikleri mücadelede kazan
dıkları başarının mutluluğu içindeler.

%
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EMEKÇİLER
OTOMOBİL-İŞ

ÇATISI ALTINDA
TOPLANIYOR

§

Sunsa Metal
ve Gücüm

Cıvata'daki
Emekçiler

Türk
Metal'den
istifa edip
güçlerini
OTOMOBİL-IŞ'te
birleştirdi...

£

İşkolumuzda çalışan emekçiler arasın
da Otomobil . Iş'e duyulan güven giderek
artmakta ve katılmaların büyük bir hız ka
zandığı görülmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Kartal'da kurulu
Sun - sa Metal Mamülleri Sanayii emekçi
leri de Otomobil - İş çatışı altında güç bir
liğinin temelini atmışlar ve topluca sendi
kalarını seçmişlerdir...

OTOMOBİL — İŞ

Burada örgütlü bulunan Türk . Metal
Sendikasından topluea istifa eden 175
emekçi Otomobil . Iş'e geçme kararlarını
demokratik sendikacılık ve emeğin hakkı
nın tam anlamıyla korunması güvencesi
altında aldıklarını ifade etmişlerdir.

Sözleşme sendikacılığı yerine örgütlü
mücadelenin ilkelerine yürekten bağlı olan
Sun - Sa Metal Mamülleri Sanayii emek
çileri Otomobil . İş'le güç birliği yapmanın
tüm işkolunda çalışanların yararına oldu
ğunu kendileri gibi diğer çalışanların da
görmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

GÜCÜM CIVATA'DA DURUM :

Kartal ve çevresinde hızlı bir örgütlen
me sürüp giderken toplu katılımlar zinciri
ne Gücüm Cıvata emekçileri de katılmışlar
dır... Emeğin hakkının tabela sendikaları
tarafından korunamayacağım. sendikacılı
ğın ise sadece sözleşme yapmakla kalma
dığını belirten Gücüm Cıvata çalışanları
topluca Türk Metal Sendikasıından istifa
etmişlerdir...

Pendikte kurulu olan ve 170 emekçi
nin çalıştığı bu işyerinde kısa süre önce
sözleşme imzalanmıştı... Türk Metal Sen
dikası tarafından yapılan sözleşmenin Yü
rütülmesini bundan sonra üstlenecek olan
Otomobil - İş emeoin hakkını tam anlamıy
la alması için üzerine düşen tüm aörevleri
yapmaya hazırlanmaktadır...

İşyerindeki fiili gücün kendilerinde ol
duğunu söyleyen Otomobil . İş üyesi Gü
cüm Cıvata emekçilerine bundan sonra
ki mücadelelerinde başarılar dileriz...

>»o«C5«o*o#o»o«o«o*o«o«ol^
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C DOGUM )
® Ak - Kardan işyerinde çalı
şan üyelerimizden Servet AY
DIN, Yavuz ÇELİKEL, Rahmi
DONUKLAR, Güler GİRAY
0 Makina Takım işyerinde ça
lışan üyelerimizden Yaşar ÜN
AL Nazif BERBERLER, Engin
AYDIN, Etüp YILMAZ, Uğur TA
PU, Şefik BİLGİN, Mehmet 80-
MÜNCÜ

# Tekfen işyerinde çalışan ü-
yemiz Ferda ÖMÜR - Özden ile
evlenmiştir. Kendilerine bir ö-
mür boyu mutiuluklar dileriz.

C evlenme")
® Ak - Kardan işyerinde çaiı-
san üyemiz İhsan KARTAL'ın
oğlu
9 Makina takım işyerinde ça
lışan üyelerimizden Binali KA-
NAT'ın kızı. Lütfü AYER'in kızı,
Bahatîin KAFTAN'ın kızı. Adil
GÜVEN'in oğlu
H Tekfen işyerinde çaiışon ü-
yemiz Yılmaz ÖZOAN'ın oğlu
olmuştur. Genç anne ve baba
ları tebrik eder, küçük yavrula
ra uzun ömürler dileriz.

C VEFAT )
0 Makina Takım işyerinde ça
lışan üyelerimizden Haiil YÖ-
RÜK'ün annesi, Ahmet ATEŞ'in
babası, İlhan AKBULUT'un eşi
0 Çolakoğlu işyerinde çalışan
üyemiz Fehmi AYDIN
0 Hisar Çelik işyerinde çalı
şan üyemiz Bilâl DEMİR vefat
etmiştir. Ahirete göçenlere rah
met niyaz eder, geride kalanla
ra başsağlığı dileriz.
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BİLAL

DEMİR

Hisar Çelik

Sosyal

Haberlerinizi

Sendikanıza

Gönderin

.  >•
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