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BAŞYAZI
Çarpık düzenin
Getirdikleri

Uzun süreden beri devam eden ekono.
mik kriz, 1978 yılının sonuna gelinmesine
rağmen boyutlarını artırarak devam etmek,
tedir. Bu durum Türk ekonomisi ve sana
yii için en büyük talihsizliktir.

Zamanında çarpık kurulmuş sanayii
mizin plön dönemlerinde düzeltileceği yer
de biraz daha çarptırıldığı artık açıklığa
kavuşmuştur-

Bütün hatalar gerçek yönde işçi sını
fını etkilemekte ve onları günün koşullan
nın altına doğru hızla itmektedir.

Halbuki bu işçiler yıllarca yarı aç, yarı
tok alın terlerini dökerek çivi d^hi yapıla
mayan Türkiyeyi makinalar üretecek dü
zeye getirmişlerdir-

Ne yazık ki ortaya çıkarttıkları sanayi
çarkları şimdi hızla işçileri yemeye devam
etmektedir.

Bunun da sebebi çarpık düzen içinde
halen dışa bağımlı politikadan kendini çek.
mek istemeyen işveren gruplarının günah
larım işçilere çektirmeleridir.

İşverenler ciddi atılımlar yaparak dış
sömürü zincirini kırarak, Türkiye'nin gele
ceğini düşüncelerdi, dış devletlerin uygu
ladıkları dar boğaz ambargosu fiyaskoyla
neti çeleni rdi.

Kaldı ki işçi sınıfı kendine düşen gö
revi eksiksiz yapmıştır. Sanayi işçiliğine
yeni girmesine rağmen başarılı olmuş Av
rupa sanayiinde bile en iyi çalışan İşçiler
ünvanını korumuşlardır.

Hakikatlerin ortaya çıkması bakımın
dan biraz gerilere gidip 1978 krizinden
ders almayan işverenlere sormak gerek.
Niye hiç bir değişiklik yapmadan ileriye
doğru yürümüşlerdir? Bugün kontünülerde
demiri, alimünyumu, bakırı, kütüğü üreten
işyerini daha evvel devreye sokamazlar
mıydı?

Otomotiv sanayiinde dışa bağımlı o-
yunları bırakıp yerli arabalar yapamazlar

mıydı? Yeni yem devreye sokulan ağır sa
nayi dün kurulamaz mıydı? Şimdi tüm bun.
lan hızla tamamlamak devreye sokmak
mecburiyetindeyiz, ama döviz nerede? Yan
lışlıklarla dolu olan çarpık plânı düzeltme
yerine plâna - pilav diyen zihniyete politi
kacılık dendiği müddetçe bu olanaklardan
yoksun kalmak tabiidir.

Türkiye'nin tek kurtuluşu bütün olası
lıklardan yoksun olunsa da öz varlığında
gerçek yerli sanayiini kurmakta yatar.
Bu da bütün sıkıntılara rağmen neticelene.
çektir. Aksi halde Türkiye'nin ve onun hal
kının durumunun sorumluluğunu kim yük
lenecektir?

Ekonomiyi kurtarmanın işçileri çıkar-
makia olacağını sanmak safdillik olur ka
naatindeyiz. Kaldı ki işçilerin kitle halinde
sokağa dökülmesi çok yanlış bir hareket
tir.

Ne yazık ki işçi çıkarmaları hızla de
vam ederken bazı holdinglerin beyanatları
çok ilginçtir. İşçi çıkartmakla iş yerleri ka
patmakla hükümetlerin zorlanacağını dü
şünmek çıkmaz yola sapma anlamı taşır.

İşverenlerin artık kâr, daha fazla kâr'ı
unutarak hükümete yardımcı olmaları ge
rekirken darboğaz nedeni ile 4.000 işçi ge
çen yıl çıkarıldı, bu yıl da 5.000 işçi çıkar
mak mecburiyetindeyiz, şeklindeki yazılar
kimseye bir şey kazandırmadığı gibi bunun
uygulanması halinde anarşiye işçi kesimi
nin de itilmesi sağlanmış olur.

İşte bundan ötürü hükümetler bu be
yanatlar karşısında uygulanmasına izin ver
memelidirler. Aksi halde açlığa terk edil
miş işçi kesimi büyük patlamalara neden
olur. Çünkü artık kaybedecek bir şeyi kal
mamıştır-

Önümüzde devam etmekte bulunan dar
boğazın daha bir hayli süreceği düşünülür,
se dkıs voİLi aramak için lüzumsuz çırpın
maları bir tarafa bırakıp İşveren kesiminin
İŞÇİ sınıfının haklarına saygılı olarak ciddi
bir dayanışmaya girerek hükümetle el ele
vererek ülkeyi bu zor durumdan kurtarmak
mecburiyetinde olduğunu unutmamalıdır.

Kısacası işçi, işveren ve hükümetin e-
konomik ve sanayi konularında inandırıcı
bir işbirliği İçine girmeyi kendilerine görev
saymaları gerektiği günlerdeyiz.

A.AYDIN ÖZEREN
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6 işyerinde
sözleşme i

imzaladık
^3^ izraa

Sendikamız ile MESS orasın
da AEG-ETİ ELEKTRİK ENDÜST
RİSİ A. Ş. . BÖHLER KAYNAK
ÇUBUKLAR ve OMTAŞ işyerleri
ile KEFCELİK SOĞUK DEMİR
ÇEKME, KEFSAN SİCAK DEMİR
ÇEKME ve TEKNİK ÇELİK işyer
leri için 16.11.1978 tadihinde an
laşma sağlandı.

AEG-ETİ işyeri sözleşmesi
1.6.1978 - 30.11.1979 tarihleri a-
rasında yürürlükte. Üyelerin sa
at ücretlerine 1 Haziran 1978 ta
rihinde 15 lira, 1 Haziran 1979
dan 31.11.1979'a kadar 10 lira
zam yapılmıştır-

Her sözleşme yılında 6 maaş

AEG - ETİ
işyerinde
6 maaş

3

ikramiye
verilecek

ikramiye alacak olan işçilere
ayrıca yılda 15 günlük ücretler
tutarında prim ödenecektir. Yıl
lık yasal izin sürelerine 3 gün
ilâve edilen üyelerimize izine gi

derken 3.500 lira tatil gideri, di
ni bayramlarda 4.000 lira bay
ram ikramivesi ve 5.000 lira ya
kacak yardımı olarak toplam
12.500 lira ödenecektir.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 90 zamlı,
Cumartesi günü ve hafta tatili
ve genel tatil günleri çalışmala
rı yüzde 100 zamlı (3 yevmiye)
ödenecektir.

İhbar tazminatları yüzde 65
zamlı, kıdem tazminatları, kıde
mi 1 yıldan 4 yıla kadar 40 gün
lük 4 yıl ve dahafazla alana 45
günlük ücretler tutarında verile
cek ve hizmet akdi tazminatı

HESS'In

katı

tutumu

giderek
karıldı

ve sonuç

olarak

başarı
sağlandı
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fesh edilen üyeye ayrıca 30 gün
lük ücreti tutarında işsizlik taz
minatı ödenecektir. Kıdem taz
minatı, kendisi ayrılan üyeye de
ödenecektir.

20.Q0 . 06.00 arası çalışan ü-
yelerin her tam çalışma saati
ücretleri yüzde 25 zamlı ödenir.

Üyenin evlenmesinde 6 iş gü
nü ücretli izin ile 3.000 evlenme
yardımı, çocuğunun doğumunda
4 iş günü ücretli izin ile 2.500
doğum yardımı, eğitim yardımı
olarak 1.000 lira, 1.500 lira ve
2.000 lira ödenecektir.

Üyenin vefatında varislerine
15.000 lira, iş kazası ölümlerin
de 25.000 lira yardım yapılacak
tır.

Üyenin eşi, çocukları, anne ve
babası ile kardeşlerinin ölümün-

O M TAŞ
Sözleşmesi
17 ay için

geçerli
kalacak

de üyeye 4 İş günü izin verilecek
2.500 lira ödenecektir.

Giyim yardımının yanında ay
rıca 475 lira değerinde yılda iki
çift ayakkabı da verilecektir.

OMTAŞ Otomotiv Transmis
yon Aksamı Sanayii işyerinde
çalışan üyelerimiz adına boğü-
lanan Toplu İş Sözleşmesi 17 ay
Sui'Güciır.

İşçilerin saat ücretlerine 1
Temmuz 1978 den geçerli olmak
üzere 13 lira, 1 Temmuz 1'979
dan 30 Kasım 1979 a kadar 775
kuruş zam yapıldı.

17 aylık sözleşme döneminde
7 maaş ikramiye alacak olan ü-
yelerin haftalık çalışma süresi
45 saat olup ücretler 48 saat ü-
zerinden ödenecektir.

İhbar tazminatları yüzde 50
zamlı, kıdem tazminatları kade
meli olarak 33. 35, 40 günlük üc
retler tutarında ve kendisi ayrı
lan üyeye de ödenecektir.

Yıllık yasal izin sürelerine 3
gün ilâve edilerek izine giden
üyelere 3.000 lira tatil gideri, di
ni bayramlarda biner lira bay
ram ikramiyesi ve yakacak yar
dımı olarak da 5.000 lira ödene
cektir.

Normal işgünlerinde yapılan
fazla mesailer yüzde 75 zamlı.
Cumartesi günleri yapılan fazla
mesailer yüzde 100 zamlı, haf

ta tatili ve genel tatil günleri
çalışmaları yüzde 100 zamlı (3
yevmiye) ödenecektir.

20.00 - 06.00 arasıda isabet e-
den çalışma süresinde çalışan
üyelerin her çalışma saati yüz
de 10 zamlı ödenecektir.

Üyenin ölümünde varislerine
10.000 lira, İş kazası ölümlerin
de 15.000 lira ödenecek, üyenin
yakınlarının ölümünde üyeye 4
iş günü izin verilecek ve 2.500
lira yardım yapılacaktır.

r
Kefsan ve
Kefçelik

emekçileri
1 5 ay için

5 maaş
ikramiye
alacak

V..
Gebze . Çayırova'da kurulu

KEFÇELİK KEFELİLER SOĞUK
DEMİR ÇEKME ve KEFSAN KE
FELİLER SICAK DEMİR ÇEKME
işyerlerinde çalışan üyelerimiz
adına yürütülen birinci dönem
toplu iş sözleşmesi görüşmele-

âl

AEG — ETİ'DE

ÇALIŞAN

OTOMOBİL — İŞ
ÜYELERİ

SÖZLEŞME
SOMR.ASI

YAPİLAN

AÇIKLAMAYI

DİNLERKEN
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Kararlı
hareket
olumlu
sonucu

getirdi
i

rinde anlaşma sağlanamayan
maddeler hakkında uzlaştırma
kurulu teşekküllünden önce
MESS ile OTOMOBİL-İŞ arasın
da yapılan toplantılarda bu iş
yerleri için de anlaşma sağlandı.

KEFSAN ve KEFÇELIK'de ça
lışan OTOMOBİL-İŞ üyelerinin
birinci yıl saat ücretlerine 1.9-
1978 den itibaren 13 lira, 1. 9.
1979 dan 30.11.1979 a kadar 5
lira zam yapılmış 15 aylık dö
nemde 5 maaş ikramiye veril
mesi karara bağlanmıştır.
^ııınııııtnıuınııiBiıııntıı^^

I BÖHLER'DE
IIIUII.ülı

Haftalık çalışma süresi 46 sa
at 30 dakikaya indirilmiştir. İzi
ne giderken 3.000 lira tatil gide
ri ciacak olan üyelerin yasal i-
zin sürelerine 3 iş günü ilâve e-
dilmiştir. Dini bayramlarda 1.500
lira bayram ikramiyesi alacak
olan üyelere yılda 5.000 lira ya
kacak yardımı yapılacaktır.

Gece çalışmalarında üyelerin
her tam çalışma saat ücretleri
yüzde 10 zamlı ödenecektir. Ü-
yenin evlenmesinde 6 işgünü i-
zin ile 3.000 lira evlenme yardı-

■llllIBlllliniOlMIIBIIIUİllIılBIllinillIiimillinillllHlI!

mı, çocuğunun dünyaya gelme
sinde 4 işgünü ücretli İzin ile
2.000 lira doğum yardımı, üyenin
ölümünde varislerine 10000 lira
ölüm yardımı ve tahsil yardımı
olarak da eğitim kademelerine
göre 900 lira, 1.100 lira ve 1500
lira ödenecektir.

üyelere yılda 425 lira değe- '
rinde iki çift ayakkabı ile birlik- ^
te giyim yardımı da yapılacaktır.
Uyonin yakınlarının ölümünde ü-
yeye 4 iş günü ücretli izin ile
2.000 lira yardım yapılacaktır.
nmiIlIHinilIIlBIIBIIOlHlIKIIlIBIIIIHIIinilllllBIIIII^

1

I
I

İÇİN20 AY
ÜCRETLERE
ZAM: 5640 LİRA

I  BÖHLER işçileri adına yapılan birinçi
I  dönem Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 1978
I  tarihinden itibaren 20 ay sürelidir-
i  BÖHLER işçilerinin saat üçretlerine 1
i Nisan 1978 den geçerli olmak üzere 13.75
i  lira 1 Nisan 1979 dan 30.11.1979 a kadar
I  975 kuruş zam yapılmıştır.
I  Sözleşme döneminde 200 günlük üc-
I  retler tutarında ikramiye alacak olan işçi-
I  lerin haftalık çalışma süresi 46 saat 30
i  dakika olup ücretler 48 saat üzerinden ve.
1  rilecektir.
^NBiiBiHiıııiBiıııaııuHnnııiHniMHinnBiıiBnııiHiBiBn

Yasal izin sürelerine 3 gün ilâve edi
lerek izine giden üyelere 3.000 lira verile
cek ve her dini bayramda 2.000 lira bay
ram ikramiyesi ödenecek ve yakacak yar
dımı olarak da 5.000 lira ödenecektir.

Normal fazla mesailer yüzde 75 zamlı,
hafta tatili ve genel tatil günü çalışmaları
yüzde 100 zamlı ödenecektir.

20.00 - 06.00 arası çalışmalarında, her
tam çalışma saati üçretleri yüzde 10 zamlı
ödenecektir-

Üyenin evlenmesinde 6 iş günü ücretli
izin ve 3.000 lira evlenme yardımı, çocu
ğunun dünyaya gelmesinde 4 iş günü üc
retli izin ile 2.500 lira doğum yardımı tah
sil yardımı olarak öğrenim durumuna göre
1.000 - 1.250 ve 1.500 lira ödenecektir. Ü-
yenin ölümünde varislerine 10-000 lira yar
dim yapılacaktır. Üyenin yakınlarının ölü
münde üyeye 4 iş günü ücretli izin ile 2-000
lira verilecektir. Üyelere yılda 425 lira de
ğerinde iki çift ayakkabı verileçektir.

nıııınınıiBiııiHiıııiBiııınıiiiıiılliiHlıııaıııiMiıııiHiıinııııiBiııın ıımııınııınıı
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Teknik

Olumlu

Meyvasî

Alındı

Normal iş günlerinde yapılan
fo^ia mesailerin yüzde 75 zamlı
ödeneceği işyerinde, hafta tati
li ve genel tatil günleri çalışma
ları yüzde 100 zamlı olarak (3
yevmiye) verilecektir.

TEKNİK ÇELİK'TE, İŞTEN
ÇIKARILAN İŞÇİLER,
İŞBAŞI YAPTI

Yakacık . Kartal yolu üzerin
de kurulu TEKNİK ÇELİK EŞYA
KOLLEKTİF ŞİRKETİ işyerinde
çalışan ve Sendikamızın bu iş
yerinde örgütlenmesi sırasında
çıkarılan işçilerin, bu işyeri için
imzalanan sözleşme ile işe alın
ması karara bağlandı. GREV uy
gulamasına son veren sözleşme

Haftalık
çalışma
süresi
46 saat 30
dakikaya
indirildi

1 Haziran 1978 den itibaren 18
ay süre için 105 günlük ücretler
tutarında ikramiye, ve saat üc
retlerine 16.50 liralık bir zam
getirmektedir.

İzin, bayram ve yakacak yar
dımı olarak 6.500 lira alacak o-
lan Teknik Çelik işçilerinin haf
talık çalışma süresi 46 saat 30
dakikaya indirilmiştir.

Yıllık izin sürelerine 3 gün ilâ
ve edilen işyerinde gece çalış
maları yüzde 10 zamlı ödene
cektir. Tahsil yardımı olarak ço.
cuklarının okul durumuna göre
750 lira, 1.000 lira ve 1.500 lira
yaıdim yapılacak olan üyeleri
mize çocuğunun dünvava gel
mesinde 4 iş günü izin ile 2.000
lira doğum yardımı ödenecektir.

Üyenin ölümünde varislerine
10.000 lira, iş kazası ölümlerin
de 15.000 lira verilecektir. Üye
nin yakınlarının ölümünde üye
ye 4 iş günü izin ile 2.500 lira
yardım yapılacaktır- Giyim yar
dımının "anında 425 lira değerin
de her yıl iki çift ayakkabı ve
rilecektir-

Bu altı isverinin toplu iş söz
leşmesinde ayrıca üyelere as
kere aiderken kıdem tazminat
larının haricinde bir maaş tuta
rında askerlik yardımı yapılma
sı, her türlü disiplin cezalarının
iki işni ve iki işveren üyeden te
şekkül eden disiplin kurulu ta
rafından verilmesi ve kıdem taz

minatı hesabında yemek ücreti
nin birinci yıl 30, ikinci vıl 36 lira
olması kabul edilmiştir.

't mm i «Mti  - W» Mİİİi PVI I
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SVEREN OYUNU BOZULACAK
L.JtlJWjL.'L ■

Kanunsuz

Lokavt

silahını

ateşleyenler
çıkarlarını
muhafaza

edemeyecek
J

T :>,• ; j ' ,>».

'DE LOKAVT

i
i

I

Gebze - Çayırova'da kurulu
ulunan Elektrofer işyerinde iş-
3ren tarafından lokavt uygula-
lüsına başlanmıştır. Yıllardır ilk
Bz lokavt silahının ateşlenmiş
İması işverenlerin ne gibi oyun

lor peşinde olduklarını göster
mesi açısından ilginçtir.

Üyelerimiz adına sürdürdüğü
müz toplu sözleşme görüşmele
rinde işveren taraftarları her is
teğe oiur-olmaz nedenlerle kar

şı çıkmaya başlamışlar ve so
nunda ihtilâflı maddeler konu
sunda Uzlaştırma Kuruluna gi-
dilmesine karar verilmişti- Üze
rinde anlaşmaya varılamayan
maddeler çoğunlukla parasaldı

I
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BEKLİYOR

EMEKÇİLER,

ÇOK DA UZUN

SÜRECEK OLSA

BU BEKLEYİŞ

GENE DE BİR

BİLİNÇLENME

GÖSTERİSİ

OLACAK BU...

ve bu konuda Uzlaştırma Kuru
lunun verdiği karar da işveren-
lerce kabul edilmemişti-

OYUN BİLİNİYOR

Ne var ki işverenler kurul ka
rarına da hayır demelerinin ar
dından bizim «Grev» kararımızın

karşısına «Lokavt Tehdidi ile şık
tılar. Ve normal kanuni sürenin
bitimi olan 27 Kasım tarihinde
de fabrikalarının kapısına kilidi
vurdular.

Üzerinde anlaşmaya varılama

Piyasa oyunlarına
çalışanlar da çıkar
£  ̂ £

İçin alet edilemez
£

yan parasal ve kıdem tazminatı
ile ilgili 15. madde çalışanların
istekleri doğrultusunda sonuç
landırılmalıydı. Bu yüzden Oto-

mobil-iş üyeleri topluca fabrika,
nın önünde yerlerini aldılar ve
bekleyişlerini başlattılar.

İşverenin oyununa gelmemek

YURUYUŞ HEM

GERÇEĞE

DOĞRU HEM DE

eİRLİKTE TÜM

İÇTENLİK VE

KARARSIZLIĞI

SERGİLEYİŞ

İÇİNDE

10 OTOMOBİL — İŞ
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Ve kirli düzenin ipliğini pazara
çıkarmak için verilen uğraşta
üzerlerine düşeni bilinçli bir şe-
kiide yerine getiren Otomobil -
İş üyeleri sonucun kendilerinin
istekleri doğrultusunda olacağı
na güveniyorlardı.

PAZAR OYUNU MU?

Elektrofer Çelik Sanayii işyeri
Acarer Holding'e bağlı kuruluş
lardan biri idi. Bu işyerinde de
mir kütükleri oluşturulur ve o-
nun ardından istenen ülçüde de
mir ve çelik çekilirdi. Ekonomi
nin darboğazdaki ziğzaklı gidi
şinden yararlanmayı düşünen
birtakım kirli beyinler olabilirdi.
Bunlar piyasada bunalım yara
tıp, suni darlık çıkararak fiyat
ları istedikleri gibi ayarlayabi
lirlerdi. Lokavt onların ekmekle
rine yağ sürer ve böylece ham
madde sorunu büyük boyutlara
ulaşmış gibi gösterilebilirdi.

Haklı ugıaıımız
sUiılilıOlecek

ve zofeı mulioka
kizlın olocoktıı...

^uuuuuujiıM n ıi'mıyif»yı OiyyT*»nClOgffffffOO*IWW!h'

işverenlerin ekonominin dışa
bağımlılığından kaynaklanan böy
leşine oyunları karşısında tüm
işçi sınıfı gibi Otomobil-İş'de ka.
rarlılığını gösterecektir. Kendi
parasal çıkarlarına çalışanları
âlet ederek kasalarını daha da
fazla doldurmak isteyenler pek
yakın bir gelecekte oyunlarının
teptiğini görmekte gecikmeye
ceklerdir. Kanunsuz lokavt uy

gulayıcıları, işi kılıfına uydurmuş
dahi olsalar, dizlerini kıracaklar
ve sonunda emeğinin uğraşını
veren ve bunun almak için dur-
mamacasına çalışan Otomobil -
îş üyelerine boyun eğeceklerdir.

Zaman ortadadır ve bunun
böyle olacağı bir kez daha gö
rülecektir. Haklı uğraşımız süre
cek ve zafer bir kez daha Oto
mobil - iş üyelerinin olacaktır.

OTOMOBİL — İŞ 11
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Metal ve

Çolakoğlu
Sözleşme
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Çolakoğlu Metalürji A- Ş. işyerinde çalışan üyelerimiz
adına ikinci dönem sözleşme görüşmelerine Kasım ayı
içerisinde başlanıldı ve yapılan ilk toplantıda üyelerimizin
istemleri doğrultusunda hazırlanan sözleşme teklifimiz iş
veren temsilcilerine verildi. Bu teklif üzerinde görüşmeler
devam etmektedir.

^  ' OTOMETAL SÖZLEŞMESİ UYUŞMAZLIKTA
/

/  Otometal işverenliği ile Eylül ayı içinde başlayan bi
rinci dönem sözleşme görüşmelerinde süre, haftalık ça
lışma süresi, ikramiye, üeret zammı, izin ve bayram ikra
miyesi, yakacak yardımı, evlenme, doğum ve giyim yardı
mı ve vasıta yardımına ilişkin maddelerde anlaşma sağ
lanması mümkün olmadığından bu maddelerde uyuşmazlı
ğa gidildi. 275 sayılı yasanın 15. maddesi uyarınca ilgili
Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvurularak uzlaştırma kuru
lu toplantısı istenilmiştir.

Bu çalışmaların sonucu taleplerimiz gibi olmadığı tak
dirde GREV kaçınılmaz olacaktır.

OTOMOBİL — iş

ÜYELERİ

TÜM BİRLİK

VE DAYANIŞMA

İÇİNDE

GELECEK

AYDİNLİK

GÜNLERİ

BEKLİYOR..,
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Kocaeli

Şubemiz
G. Kurulu

i

9
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KOCAELİ ŞUBEMİZİN BAŞKANI M. ALİ ERDOĞAN

Y apıldı
SH:s^Bi3eıaKs:sz3irrîJE3a A

î'

VA
o

7. Genel Kurulumuzda alınan
Karar gereğince Türkiye çapın
da örgütümüzü geliştirmemizin
Ijjr adımı olan Kocaeli şubemi
zin genel kurulu 5 Kasım günü
yapılmıştır. Sanav] bölgesinde iş
Koiumuzmo hızlı örgütlenmenin
örneklerini veren Otomobil-İş
Kocaeli Şubesinin birinci genel
kuruluna cok sayıda üyemiz ka
tılmıştır.

Güncel ülke ve çalışma so

runlarının gündeme getirildiği
genel kurul sonunda müteşeb
bis heyet yerine kalıcı yönetici
ler seçilmiş ve şube başkanlı
ğını M. Ali Erdoğan kazanmış
tır. Ahmet Kurban'ın sube sek
reteri, Ekrem Uzun'un ise şube
mali sekreteri seçildiği kongre
de Yönetim Kuruluna ise şu i-
simier getirilmiştir; Yaşar Er, İs
mail Uzun, Ruhi Sezer, I. Emin
Seçkin, A. Hamit Bahar, Erdo

ğan Aygenç, Zekeriya Karaca,
Ahmet Yazıcı.

Gizli oy, açık sayım ilkelerinin
uygulandığı kongre sonunda İr
fan Gürel, Hatip Erkınay ve Er-
gun Onat denetim kurulunu o-
luştururken onur kurulunda Ali
Karabay, Niyazi Açıkel ve Rıfkı
Şenlik yer almışlardır.

Kocaeli Şubemiz yeni yöneti
cilerine uğraşlarında başarılar
dileriz.
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ŞUBE SEKRETERİ AHMET KURBAN ŞUBE MALİ SEKRETERİ EKREM UZUN
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Kartal'da kurulu Sevil Metal işçileri adına birinci dö
nem sözleşme görüşmelerine Ekim ayında başlanıldı. Ve
müzakereler devam etmekte.

<

ATUS
COPCO,
KARHASAH
ve SUN-SA
Isyetfeıi
için yeni
Sözleşme prosedBiü yOiOyor

Kartal'da kurulu Karmaşan Makina Sanayii ile T

%

uzla
da kurulu Atlas Copco Makinaları imalat Sanayi işveren
leri ile sendikamız arasında bağıtlanmış Toplu İş Sözleş
melerinin yürürlüğü 31.12.1978 tarihinde sona erecek.

Bu işyerleri sözleşmeleri Kasım ayı içerisinde tara
fımızdan fesh edilmiş ve iş kolumuzda kurulu sendikalar
listesi İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünden istenilene-
rek çağrı prosedürünün yürütülmesine başlanmıştır.

Kartal'da kurulu Sun-Sa Metal Mamulleri işyerinde ça
lışan işçiler bir süre önce Türk Metal Sendikasından islifa
ederek Sendikamıza üye olmuşlardır. Bu işyeri için Kasım
ayında çağrı prosödürünün yürütülmesine başlanılmış ve
ilgili evraklar Bölge Müdürlüğüne verilmiştir.

Türk Metal Sendikasının işveren ile birlikte üyelerimiz
üzerinde yoğunlaştırdığı baskı sonuç vermeyecek ve Sun-
Sa işçilerinin kararlı mücadeleleri başarı ile sonuçlana
caktır.

74
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% Trafosan işyerinde çalışan
üyelerimizden Feyyaz Girgin'in
oğlu,
% OMTAŞ işyerinde çalışan ü-
yelerimizden İmran Urlu'nun kı
zı, Doğan Önver'in oğlu, Şera-
fettin'in oğlu, Ömer Durak'ın
oğlu,
% Chrysler işyerinde çalışan
üyelerimizden Hasan Kazan'ın
kızı, Ziya Doğan'ın oğlu,
# ÇOLAKOĞLU işyerinde ça
lışan Sait Öncül'ün kızı dünya
ya gelmiştir. Küçük yavrulara u-
zun ömürler dileriz.

evlenme")
Trafosan işyerinde çalışan

üyelerimizden Ahmet Ertürk^ Ni
hat Işık, İsmail Alam, İsmail Şe
nol, Necmi Kekekçi, Ömer Har
mandan Hasan Çınar ve Meh
met Kazıkçı,
0 ÇOLAKOĞLU işyerinde ça
lışan üyelerimizden Şahin Ateş,
Sevgi Türkan ile Ekrem Dön
mez, Nebahat Gülcan ile. Ra
mazan Şekerci, Birsen Çağlar
ile, Mehmet Ergin, Hatice ile ve
Haluk Çengiz evlenmişlerdir.

Üyelerimizi kutlar, mutluluk
larının bir ömür boyu sürmesini
dileriz.

(  VEFAT ")

OTOMOBİL — İŞ
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0 Trafosan işyerinde çalışan
üyelerimizden Lamit Türkoğlu'-
nun babası, Abdullah Pelit'in
oğlu,
^ Çhrysler işyerinde çalışan ü-
yemiz Mehmet Cansız'ın annesi
vefat etmiştir. Üyemiz ve yakın
larına başsağlığı diler.

I

K

HABERLSç)

Sosyal
Haberlerinizi

Gönderin
OTOMOBİL-IS

Gelin verelim kardeşlerim bizler el ele
Daha olumlu olur bu mücadele
Geçinelim birbirimizle oynaya güle

Bu gidişle ulaşırız ancak menzile.
I
i

Ayrılmayalım sakın bir kuzu gibi
Ayrılsak sürüden kurt kapar bizi
Birlik olursak etkin kılarız sözlerimizi
Aman kardeşlerim aman, açın gözlerinizi.

İçimize salmışlardır belki casusu
Kurmak İsterler inan sinsice pusu
Takma kafana sakın her duyduğun sözü
İnan ki er geç alırız tüm haklarımızı.

I
I
■

Sömürücü rahatsız olur birlik görünce bizi
Oysa ki çizmek isterdi geleceğimizi
Bütün amaçlan kandırmak bizi
Hiç etmek isterler emeklerimizi.

Bir garibim yazarım dertlerimizi
Saf mı bilir acep bu fertler bizi
Bizler dökerken alın terlerimizi
Onlar durmadan emerler kanımızı.

Ali SANCAR

^■llllIHHIIIlIBlUHlIlini ■oıiHiHiiıiflMHiııııaınııını^^ IIHIIIIHI»
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