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R kaç aydan beri türlü söylentilere
yol açan en düşük ücretin tesbiti

nihayet neticeye bağlandı. Böylece konfe
derasyonlar ve sendikalar arasında işçile
re şirin gözükebilme yarışı da bitti. En dü
şük ücretin resmi gazete ile yayınlanıp
yürürlüğe girmesinden sonra acaba Toplu
İş Sözleşme düzenine girmiş kaç işyerin
de yeni tesbit edilmiş bu ücret ne kadar
işçiye uygulanmak olasılığını bulmuştur?

Zaten yevmiyelerin büyük bir çoğun
luğu en düşük ücretin üstünde bulunuyor
du. Demek ki yeni aşamalar yaparak neti
ce alındı densede en düşük ücret istenilen
seviyede çıkarılamamıştır. Ancak bu ücret
Toplu İş Sözleşmesi düzeninin girmediği
cok küçük ünitelere ve tarım kesimine fay
dalı olmuştur diyebiliriz.

En düşük ücretin tesbitinde sendika
ların ve konfederasyonların bir bardak su
da fırtına koparmalarına bir türlü akıl er-
diremiyoruz.

Mademki Toplu İş Sözleşmesi ile işe
giriş ücretleri her zaman kontrol altına
alınabildiğine göre, gerçek sendikaların
bu ücreti her zaman günün şartlarına gö
re ayarlıyabilecek güçte olduklarına inanı-

D/iı/Zooo fnhnn ücrGtinin ınotıı^
re ayanıyuuıı^^^r\ inanı-
yoruz. Böylece taban ücretinin üstüne her
zaman çıkabilme olasılığı varken bunun
yerine sözde devletle pazarlık edip Toplu
İş Sözleşmesi düzenine katkı getirdiğini id
dia etmek safdillik olur. Ancak en düşükUlU CLlliar. CMflJllınv ^ı.ıı^urv Cl l u

ücret Toplu İş Sözleşmesi girmeyen yer
ler için tesbit edilebilmelidir. Böylece her
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Kötü yıl olarak
gösterilen 1978'e
bakıldığında elle
tutulur işyerleri
geçen devrenin
çok üstünde kâr
ettiler. Demekki

darboğaz yaramış...
iş kolundaki sendikalarda işkollarının nite
ilklerine göre ücret tesbitlermi sözleşme
lerle saptamalarının en doğru yol olduğu
na inanmak gerekir. Böylece güçlü sendi
kalarla mantar sendikaların kolayca birbi
rinden ayrılması imkânı sağlanmış olur.

Bu görüş tabiiki işveren kesiminin işi
ne ters gelmekte, ellerinin altındaki sen
dikaları kaybetmek istememektedirler. Son
rada en düşük ücretin saptanması sırosın
da ülke ekonomisini yıkıyor diye bağırmo-
ları gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Zaten işveren kesimi bağırmaya boş-
ladımı bilinki oloylar kendi lehlerinde geli
şiyor demektir. İşte en yakın örnek en dü
şük taban ücretinin rakkamı. Biraz daha
gerilere gidildiğinde ülke ekonomisi dar
boğaza girmek üzere iken sanki darboğaz
içindeymiş gibi bağıranlar seslerini yüksel
tebilmek için kora halinde işveren sendi
kaları ile yayın yapmadılarmı, ilk numara
ları Toplu İş Sözleşmesi düzenine saidır-
mak olmadımı. Mevcut hakları k'sıtlıyacak
larını söylemedilermi? Bir sürü prensip ka
rarları alıp ücretleri dondurmayı bile dene
mediler mi?

Hatta ikramiye toplamı yılda 90 gün
den bir gün fazla olamaz diyerek, ülke eko
nomisini hiçe sayarak, işçileri Grev'lere
sürükleyerek, ellerindeki malları stok ola
rak bekletme yolunu tercih ederlerken
Grev yapmayan oyunu farkeden sendikala
rın işçilerine Lokavtlar uyguladılar.

Grev ve Lokavtlar aylar hatta yılını
dahi geçenler olmasına rağmen birde bak
tıkki aynı müesseseler yılda üç ay çalışa
rak kâr etmiş bu işe şeytanın bile aklı er-
mediai ortadadır.

işte bundan sonra dar boğaz konusu-
gerçekleşti ama yinede işverenler kazan
maya deyam ettiler. Kötü yıl olarak gös
terilen 1978 yılına bakıldığında elle tutulur
işyerleri geçen devrelerin çok üstünde
kâr ettiler ve ortaklarına kâr dağıttıklarını
gördük.

Halbuki 1978 yılında dar boğaz nedeni
ile Türk ekonomisi batıyor diye bağırıyor-
lardı. Demekki battıkça daha çok kazanı
yorlar. Halbuki Türkiye'nin bu bunalımlı
devresinde bu tip bağırtılar ülkeye kredi
verecek devletlerin, bizden, fazla taviz ko
parmasını sağlamaktadır.

Günün birinde sahiden Türk ekonomi
si batmakla karşı karşıya gelirse, bağırdık
Iprı zaman kimse inanmıyacak, koyunla
rını kurda yediren yalancı çobanın duru
muna düşeceklerdir.

Darboğazda kâra geçmenin gerçek
ten gurur vesilesi olması lâzımken halen
batıyoruz diye bağıran bu seslere günün
birinde hükümet yetkiiileri gerçekten eğil
mek mecburiyetinde kalacaklardır. Durum
ları ciddi şekilde beş altı yıl geriden alıp
tetkik ettikleri zaman şaşıracaklar, dar
boğaza kadar, sermayesine nisbetle az
veya hiç kâr edemeyen işyerleri darboğaz
devresinde kâr yüzdeleri eskiye nazaran
bir hayli arttığını göreceklerdir. İşte o za
man nasıl ziyan ettiniz diye sorarlarsa vay
bu işverenlerin haline.

A.AYDIN ÖZEREN
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Sendikamız ile Atlas Copco
Makinaları İmalat A.Ş. arasın
da yürütülen sözleşme görüş
melerinde aniaşma sağlanamâ-
yarak uyuşmazlığa intikaı eden
parasal maddeler ile iş güvenii
ğine iiişkin maddeler üzerinde
uzlaştırma kurulunun kararı ta
rafımızdan kabul edilmemiş ve
yeniden taraflar arasında yapı
lan yoğun görüşmeler sonunda,
yeni dönem toplu iş sözleşmesi
taleplerimiz doğrultusunda ve
iş kolumuzun en iierj haklarını
sağlayan nitelikte bağıtianmış-
tır.

1 Ocak 1979 tarihinden itiba
ren iki yi| süreli sözleşme ile
saat ücretlerine birinci yıl 22 li
ra ve ikinci yıl 23 lira zam yapıl
mıştır. Yılda 6 maaş ikramiye,
bir maaş temettü ikramiyesi a-
lacak üyelere ayrıca en az bir
maaş istihsali teşvik primi öde
necektir.

Yıllık yasal izin günlerine 3 iş
günü ilave edilip üyelere 6000
lira tatil gideri, 6000 lira bay
ram ikramiyesi ve 8000 lira ya

kacak yardımı olarak yılda top
lam 20.000 lira ödenecektir.

retler tutarında ve kendisi isve-
rinden ayrılan üyeye de öden
mesi sağlanırken, ihbar tazmi
natlarının %50 zamlı veriimesi-
de kabul edilmiştir. Normal iş
günlerinde yapılan fazla me
sailer %75 zamlı, Cumartesi
günü fazla mesaileri %100 zam
lı (toplam 3 yevmiye) ödenecek
tir.

Üyelere ödenmeyen geçici iş
göremezliği ilk iki gününe ait ö-
denek işveren tarafından verilir
ken, S.S.K. tarafından yapılan
ödeme işyeri yevmiyesinden az
olduğu takdirde işveren tarafın
dan tama biiâğ edilecek ve is
tirahat süresinde üyenin hizmet
akdi fesh edilemeyecektir.

Askerlik yardrmınm 1 maaş
olduğu sözleşmeye göre tazmi
nat hesabında yemek ücreti 50
lira olarak nazara alınacaktır.

Sözleşmeyle sağlanan sosyal
haklar aşağıdaki şekildedir;

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ve 5000 lira ev
lenme yardımı, çocuğunun ol-

Aylık ücretlere I. yıl 5280 lira 2. yıl
5520 zam yapıldı. İkramiyeler yılda
6 maaş'a, kıdem tazminatı ise 45

güne çıkarıldı
Disiplin Kurulu başkanlığını

işçi üyelerinde yapacağının ka
bul edildiği sözleşmede haftalık
çalışma süresi 45 saat olup, üc
retler .48 saat üzerinden verile
cektir.

İşe yeni giren işçinin aylık üc
retinin 7080 lira olarak saptan
dığı sözleşme ile vardiya primi,
her saat ücretinin %15 zamlı
ödenmesi şeklinde kararlaştırıl
mıştır.

Kıdem tazminatlarının her bir
çalışma yılı için 45 günlük üc-

ması halinde 4 işgünü ücretli
izin ve 4000 lira doğum yardımı,
her cocuk için ayda 100 lira co-
cuk yardımı, öğrenim kademele
rine göre 1500 lira, 2500 lira ve
3000 lira eğitim yardımı, giyim
yardımlarından ayrı olarak tüm
üyelere deri yelek ve yılda 1800
lira ayakkabı yardımı, üyenin ö-
lümünde ailesine 20.000 lira iş
kazası ölümlerinde 150.000 lira
ve üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 4 işgünü ücretli izin ve
4000 lira verilecektir.

otomobil — İŞ



mm işçilerine saat
ücretleri 2 YIL için
40 LİRA ARniRlLOI

Çalışanların
Kıdem Tazmınatı

ise 45 Güne

Çıkartıldı

OENDİKAMIZ ile Gebze -
•^Hayırova'da kurulu Kro-

man Çelik Sanayii A.Ş. işveren
liği arasında yürütülen sözleş
me görüşmeleri taleplerimiz doğ
rultusunda sonuçlandı.

1 Nisan 1979 tarihinden itiba
ren iki yıl geçerli sözleşme ile
aylık ücretlere birinci yi| 4800.—
lira, ikinci yıl 4800.— lira zam
yapıldı.

Her sözleşme yılı için 6 maaş
ikramiye alacak olan üyelere
sağlanan diğer haklar şöyledir;

Kıdem tazminatları her çalış
ma yılı için 45 günlük ücretler
tutarında ve kendisi ayrılan üye
lere de ödenecek ve ihbar taz
minatları %50 zamlı verilecektir.

Kroman

çalışanları
toplu iş
sözleşmesi
konusunda
bilgi
alırken.

OTOMOBİL — İŞ



İşe yeni
giren
işçinin
aylık
ücreti
en az

7200 lira
Haftalık çalışma süresi 45 sa

at olup, ücretler 48 saat üzerin
den ödenecektir.

Dini bayramlarda 2500'er lira
alacak olan üyelerin yasal izin
sürelerine 3 i?îqünü ilâve edile
rek 4500.— lira tatil gideri veri
lecektir.

Yakacak yardımı olarak 6000
lira ödenecek ve her türlü fazla
mesailer %100 zamlı verilecek
tir.

Üç gün veya daha fazla alı

nan istirahatlerde, S.S.K. tara
fından ödenmeyen ilk iki güne
ait ücretier işveren tarafından
ödenecek, işyeri doktorunun ver
diği istirahatlerde üyenin ücre
tinden kesinti yapılmayacaktır.
İstirahatli olan üvenin hizmet
akdi bu süre de fesh edileme
yecektir.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 5000.— Mro ev
lenme vardımı, çocuğunun doğu
munda 4 işgünü ücretli izin ile
3000.— lira doğum yardımı, her
çocuk için ayda 100 lira çocuk
yardımı, eğitim yardımı olarak

da 1250.— lira, 2000 lira ve
3000.— lira ödenecektir.

Tazminat hesabında yemek
ücreti 50 liradır.

Üyenin ölümünde varislerine
20.000.-— lira, iş kazası ölümle
rinde 100.000.— lira ödenecek
tir.

Üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 4 işgünü ücretli izin ile
3500.— lira verilecektir.

Tüm üyelere deri çeket veril,
meşinin sağlandığı, sözleşme iig
giyim yardımları ve ayrıca yılda
750 lira değerinde iki çift ayak
kabı da verilecektir.

Tekimal Sözleşmesi
uzlaştırma kurulunda

Sendikamız ile Tekimal Sınates Kollektif Şirketi ara
sında yürütülen ikinci dönem sözleşme görüşmelerinde 35
madde de anlaşma sağlanamamıştır.

Uyuşmazlık konusu olan maddeler için uzlaştırma ku
rulu teşkili İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğünden talep
edilmiştir. Önümüzdeki günlerde oluşacak uzlaştırma ku
rulu anlaşma sağlanamayan maddeler üzerinde çalışmala
rına başlayacaktır.

OTOMOBİL — İŞ
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İşyerinde
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Anlaşma
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Sağlandı
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ÇAYIROVA — Gebze'de ku 1 Mart 1979 tarihinden itiba-
rulu Sigma Döküm işye- ren iki yıl geçerli sözleşme ile

rinde çalışan üyelerimiz adına aylık ücretlere birinci yi| 3600.—
yürütülen görüşmelerde sağla- üra ve ikinci yıl 3960.— lira zam
nan anlaşma ile üyelerimize ile- yapıldı.
ri haklar getirildi. Her yıl üç maaş ikramiye ve

loooooooooouuooooocooooooooooooooooooooooooooooeooc^

Aylık Ücretler:
1. yıl 3600 2. yıl 3960

lira arttırıldı

Yılda 3 maaş ikramiye
ek olarak en az 2 maaş

i

teşvik primi verilmesi
sağlandı
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en az iki maaş teşvik primi a-
lacak olan üyelere bayram ik
ramiyesi olarak 3000.— lira öde
necektir.

Yıllık yasal izm sürelerine 6
işgünü ilâve edilerek 2000.— li
ra tatil gideri verilecektir.

Yıllık yasal izin sürelerine 6
iki çeki odun olarak yakacak
yardımı alacak üyelere ayda
bir yevmiye devam primi verile
cektir. Kıdem tazminatları, her
bir hizmet yılı için kıdemi 4 yıla
kadar olana 40 günlük, 4 yH ve
daha fazla olana 45 günlük üc
retleri tutarında ve kendisi ayrı-
lanada ödenecek, ihbar tazmi
natları %50 zamlı verilecektir.

Normal iş günlerinde yapılan
fazla mesailer %80 zamlı, hafta
tatili ve genel tatil günleri çalış
maları %100 zamlı (3 yevmiye)
ödenecektir.

S.S.K. sağlık tesislerinden 3
gün veya daha fazla istirahat a-
lan üyelerin, kurumca ödenme
yen iik iki güne ait ücretleri iş
veren tarafından ödenecektir.

Tazminat hesabında yemek
ücreti 40 lira olacaktır.

Üyenin evlenmesinde 6 işgü
nü ücretli izin ile 3500.— lira
evlenme yardımı, çocuğunun
doğumunda 3 işgünü ücretli izin
ile 2000.— lira doğum yardımı,
her çocuk için ayda 100 lira ço
cuk yardımı, öğrenim durumuna
göre 1250.— lira, 1750.— ve
2250.— lira eğitim yardımı veri
lecektir.

Üyenin ölümünde varislerine
15.000.— lira, iş kazası ölümle
rinde 30.000.— lira ödenecektir.

Üyenin yakınlarının ölümünde
üyeye 3 işgünü ücretli izin veri
lecek ve 3000.— lira yardım ya
pılacaktır.

Üyelere giyim yardımı, deri
yelek ve 800 lira değerinde a-
yakkabı verilecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tü
züğü hükümlerinin işyerinde ay
nen uygulanmasıda sözleşme
ile kabul edilmiştir.



f 3 işyerinde
Çalışanlar

Sendikal

Birlik için

Otomobil - İş
Hoşuyor

Maden-tş ve T. Metal'denl Bebimod -1
yoğun istifalar başladı | Sanayii işçiie

m,



ÖRGÜTLENDİK

sel ve Ege
hoşgejdiniz

T abanın söz ve karar
hakkı Otomobil-İşe

OüN aylarda sürdürmekte olduğumuz
"^yoğun örgütlenme çalışmaları so

nunda 3 işyerinde daha sendikamız bay
rağı dalgalanmaya başlamış ve çalışanlar
Otomobil - İş'te bütünleşmişlerdir.

Daha önce Maden - İş ve Türkiye Me
tal - İş sendikasında örgütlü iken noter
kanalı ile bağlı bulundukları sendikalar
dan topluça istifa ederek Otomobil - İş
üyesi olan çalışanlar bundan sonra taba
nın söz ve karar sahibi olacakı ve ses
lerini duyaracakları sendikal bütünlüğe doğ
ru adım attıklarını ifade etmişlerdir.

BEBİMOD ÇALIŞANLARI
OTOMOBİL - İŞ'TE BÜTÜNLEŞTİ:
istanbul İstinye'de kurulu bulunan

Belde bisikletlerinin yapımcısı Bebimod iş-
(Lütfen sayfayı çeviriniz)
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Bebimod
Belde

bisiklet
fabrikası

emekçileri
istifalarını

yazdırıyor.

yerinde çalışanların Otomobil - İş'te bütün
leşmek için gösterdikleri kararlılığı burada
özellikle belirtmek isteriz. Daha önce Ma
den İş Sendikası üyesi iken bu sendika
nın yasal haklarını savunamaması yüzün
den istifa ederek Otomobil - İş'e geçen
çalışanlar «Doğru bildikleri yoldan hiçbir
gücün kendilerini geri çevirmeye yetme
yeceğini» söylemişlerdir.

ÇALIŞANLAR DÖVÜLÜYOR:
Noter kanalıyla bağlı bulundukları

Maden - Iş'ten istifa eden çalışanlara kar
şı girişilen davranışlar Türk sendikacılığı
açısından gerçekten utanç verici boyutla
ra ulaşmıştır. Toplu başlatılan hareket sı

rasında önce işyeri temsiiciliklerini görev
den olan doho sonra da dövmeye kadar
varan şiddet yollarına başvuran Maden -
İş yöneticileri bütün hareketlere karşı Oto
mobil - İş'e geçişi önleyememişlerdir.

Her konuşmalarında tabanın söz ve
karar sahibi olduğunu ifade edip sonunda
kendi deyişlerine göre «Faşizan Baskı»
yöntemine girişen Maden - İş yöneticileri
çalışanların «Güçlenme ve Sendikalaşma
Özgürlüğünün» önüne set çekememişler-
dir.

ELSEL ÇALİŞANLARİ DA
SENDİKAMIZI SEÇTİLER:

Bu arada Kartal'da kurulu bulunan El

Tabanın
söz ve

karar
sahibi

olması için
Otomobil - İş'e
geçen
emekçiler.
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sel Gaz Armatürleri fabrikasında çalışan
lar da Bebimod'dakj kardeşlerinin hareket
leri doğrultusunda eyleme geçerek Ma-
den-İş'ten topluça istifa etmişlerdir. Sen
dikal hareketin üst yönetim demek olmadı
ğını ve tabanın kesinlikle yönetimde söz
sahibi olması gerektiğini vurgulayan Elsel
çalışanları da topluca notere giderek Ma
den - İş sendikasından istifa etmişlerdir.
Bundan sonra sendikal hareketlerini Oto
mobil - İş'in önderliğinde sürdürme karar
lılığını gösteren Elsel çalışanları, Maden -
İş'in çalışanlardan çok, yönetimi savundu
ğunu ve baskı yöntemini genelleştirme

çabası içinde olduğunu dile getirmişlerdir.

EGE SANAYİ ÇALIŞANLARI
KARARLI TUTUM İÇİNDE:

Sendikal örgütlenme çalışmalarında
Kartal'da kurulu bulunan Ege Sanayii ça
lışanları da kararlılıklarını gösterdiler ve
topluca Türkiye Metal - İş sendikasından
istifa ettiler. Sendika yöneticilerinin kendi
lerini 3 yıllık sözleşmeye köle ettiklerini de
ifade eden Ege Sanayii çalışanlarının bun
dan sonra tüm haklarım Otomobil - İş iş
verene karşı savunacak.

Önder
Döküm
İşyeri
için ise
görüşmeler
sürüyor.

Makina Takım - Yücel Boru
ve Toe'de yetkimiz kesinleşti

Gebze - Çayırova'da kurulu Türk Otomotiv Endüstrisi
A.Ş., Makina Takım Endüstrisi A.Ş. ve Yücel Boru ve Pro
fil Endüstrisi A.Ş. işyerleri sözleşme çağrıları tamamlana
rak, sözleşme yetkileri alındı.

İşyerleri temsilcileri ile birlikte hazırlanan yeni dönem
Toplu Sözleşme teklifleri üzerinde görüşmelere başlanıldı. ,

AK KARDAN — GAZAL — ÖNDER DÖKÜM VE DEMSAN
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İtalyan
hostesler
direndi

Aldıkları aylıkların ev kirasını
dahi karşılayamayacak hale gel
diğini belirten İtalyan hostesler
bu durumu protesto etmek için
greve geçtiler. Kamu oyunu da
yanlarına almak ve sorunun çö
zümünü çabuklaştırmak için sü
rekli yürüyüş düzenleyen hostes
ler en kısa zamanda ücretlerine
zam yapılmasını istiyorlar. Ali-
talia ve Ati havacılık şirketlerini
1 ayı aşkın zamandır çalışamaz
duruma getiren hostesler hava
yollarının milyorlaroa lira zarar
etmesine neden oldular.

r
İsrail'de üç haftadan bu yana

sürdürülen posta grevi nihayet
sona erdi. Ücret artışları gerek
çe gösterilerek başlatılan grev
süresince milyonlarca mektup
ve posta maddesi merkezlerde
bekletildi. Posta idaresinin üc
ret isteklerini yerine getireceği
konusunda yaptığı açıklama ü-
zerine kaldırılan grevin oiumsuz

davranışlar karşısında tekrar
dan uygulamaya konulacağı da
sendikalarca açıklandı.

"t

israil'de
Posta

Grevi

Sona erdi

"N

V,

PERU'DA
AÇLIK
GREVİ

BAŞLADI
10 derneğin kapatılması ka

rarını protesto etmek için şimdi
19 gazeteci ve Kurucu Meclis
üyesi olan 10 milletvekili Peru
da açlık grevi yapıyorlar. Hükü
metin düşünce özgürlüğüne kor
şı çıkmasını kınamak ve yöne
timin baskısına son vermek için
kendini toplayıncaya kadar di
renişlerini sürdüreceklerinj açık
layan 29 kişi halk tarafından da
destekleniyor.

Öte yandan 4.600 maden
işçisinin grevinin ise güvenlik
kuvvetleri tarafından basılarak
önlenmeye çalışılması tepki gö
rüyor. Birçok maden işçisinin
tutuklanmasına karşı çıkan sen
dikacılar 2 eyalette uygulanan
sıkıyönetimin işçi hareketini ge
riye götürmeyi amaçladığını ifa
de ediyorlar.

Kıbrıs'ta

Grevler

Oldukça
Yoğunlaştı

Kıbrıs'ın Türk kesiminde devlet işçilerinin ücret, ikra
miye, izin, kıdem tazminatı, mücahitlik hizmetlerinin kıde
me sayılması ve sözleşme süresi gibi konuları gerekçe
göstererek başlattıkları grev belirli kesimlerdeki işleri tam
anlamıyla durdurdu. TÜRKSEN'e üye 4 sendika tarafın
dan desteklenen grev şimdilik 500 kadar çalışan tarafın
dan uygulanıyor. Bu arada Ercan Havaalanında çalışmak
ta olan işçilerin de greve geçmesi ve uyuşmazlıklara 4
aylık görüşmeler sonunda çözüm bulunamamasını protes
to etmek istemelerine Bakanlar Kurulu karşı çıktı.

Diğer taraftan Rum kesiminde de kiraların protesto
edil'mesi için dükkânlar 24 saat süre ile açılmadı. Uyarı
niteliğindeki grev kiracıların sorunlarına çözüm bulunma
dığı taktirde yenilenecek.
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GAZAL

AK

KARDAN

Ak Kardan - Gazal - Önder Döküm
ve Demsan işyerleri sözleşme

görüşmeleri devam ediyor
Yürürlük süreleri 1 Nisan 1979'da sona eren Ak Kar

dan, Gazal, Önder Döküm ve Demsan işyerlerinin, yeni
dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yoğun bir şekilde de
vam ediyor.
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cD HABERİf/p

CEVLENME Ĵ
0 CHRYSLER işyerinde çalı
şan üyemiz M.Fethi POLAT -
Sema ERDEM ile.

0 ŞAHİN MOTOR işyerinde ça
lışan işyeri baştemsiicimiz Ö-
mer SÜMER - Esin AKDİK ile
evlenmiştir.. Yeni evlileri kutlar
bir ömür boyu mutluluklar dile
riz.

^  DOĞUM~~^V
0 ELEKTROFER işyerinde ça
lışan üyelerimizden Ramazan
ANİTAŞ'ın oğlu, Ekrem ÇAL'ın
oğlu.

0 CHRYSLER SAN. işyerinde
çalışan üyelerimizden M. Emin
GÜMÜŞEL'in kızı, Mesim ER-
TUĞRUL'un kızı. Fahri ELDEM'-
in oğlu, Mithat ŞAHİN'in kızı,
Fadıl HOCAOĞLU'nun oğlu, Hü
şeyin YILDIZ'ın oğlu, Nurettin
AKGÜN'ün kızı, olmuştur. Yav
rulara uzun ömürler diler, anno
ve babayı tebrik ederiz.

C VEFAT )
0 CHRYSLER işyerinde çalı
şan üyelerimizden Emin DİNÇ'in
annesi, İmam AKAR'ın kızı.

0 ELEKTROFER işyerinde çalı
şan üyemiz Osman ÖZDEMİR.in
babası.

14

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının İstanbul — Ankara — İzmir ve Trabzon
Bölge Depo ve Tamirhane işyerlerinin yeni dönem sözleşme teklifleri, şube yö
neticileri ile birlikte hazırlandı. Her işyerinin sözleşme görüşmeleri şubelerimiz
yöneticileri tarafından yürütülmekte.

Sosyal
Haberlerinizi

0 FENİŞ işyerinde çalışan iş
yeri baştemsiicimiz Mahir MA-
□ENCİ'nin babası vefat etmiş
tir... Ahirete göçenlere mağfi
ret niyaz eder, yakınlarına baş
sağlığı dileriz.

.'i -

Gönderin
OTOMOBİL-iS
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