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BtİXENT ECEVÎT YSKİDEK GEîffiL
EAc;E:.AIjEIĞA SEÇİLDİ

30 Haziran - 3 Tenmuz 1972 tarilıleri arasında yapılan
21,ncl olağan kurultayda, Bülent Ecevit yeniden CH? Genel Başkan
lığına seçildi.

"ElîAT AHTI8LAEI TOZLU GÖZLBSkELEHLE
İLLINAH ÜCEET ZAKLAHINI ETKİSİZ
EilEE GETİRİYOR "

Kurultayı, önemli yurt sorunlarını kapsayan Bir konuş
mayla açan Bülent Ecevit, "Fiyat artışları. Toplu Sözleşmelerle
sağlanan ücret zamlarını etkisiz hale getiriyor" demiş ve ounun
sorunlusu olarak deîTŞ't^İ3?mek istedikleri aracı ve teieci düzeni
göstermiştir.

AHSRÎKA'DA SEıiDİKALAR NİKON'A
KARSI SİYASÎ MÜCADELE ACTI

1972 yılı içinde yapılacak Amerika Başkanlık seçiminde,
Nixon'un kazanmaması için, /nerika'daki Sendikalar yogunünir siya-'
s£ mücadeleye başlamışlardır.

Aynı Uluslararası Eedarasyona bağlı olö-uüumuz Anerilca
UAW Sendikasının eski Dışişjl.eri Müdürü Yictor G. Reutlıer Sendika- •'
mızın yaptığı davete verdiği cevapta:

"Bu yaz büyiüc siyasal faaliyet yazıdır, 7e ben lIA.v'dan
emekli3'-e ayrılmış bulunuyorsan da ha'j'-attan ve mücadeleden enekli
ye ayrılmış değilim^ Nixon'u başkanlıktan uzalclaştırana kadar,
bana raliat yok" demiştir.

ERİİZER ARTMiiSIN
MilSRA'-'LAR laSILSIN

Günümüzün en önemli sorunu haline gelen SSK = mu lıalüüLnda
Disk A,jansına bir demeç veren Disk Genel Sekreteri ^Kemal Sülker,
SSE'nım çılnaazdan Inırtulması için, prin artmasını önerenlere kar
şı, "Primler artmasın, masraflar kısılsın" demiştir.

Tiırkıve MudPn, Madrei Makin» SanA).!. İsçileri Sendikası , , ...  ■ • • c J L I Knnf.ıiera.vonu ( DİSK ) i" " Uluslararası Msden İlcileri Faderasyono ( IMF ) nin Üyesidir.
Hendikanuv!, Turki.ve Devrıınrı Seıtdıkalsrı Konfederı^yonu V ^

-  ■ , Of Tıirkey. , * * *
Of Turkey CDISKI snd' (IMF)Mr.al, Metal Goods And Machirıe Indnsıry Vorkers' Unînn Of Tıirkey.

AİTilitiaıed Tı> Cönfederuiion of- Progressive Trade L'nions

•■'m İİHİMİL-İ



"v- ■>;' u'r\

- 2 -

Disk'in demeci a3m.en şöyledir:
"SjSii'nun bu hale gelişi AP İktidarı zamanında jnirü-feülen

İktidar - -iTüi'k-îş ortak politikasının doğal bir sonucudur. Eurum,
fuEixlî^yere çeşitli j'-asalarla paralarını başka yerlere ödemeye
mecburî edilmiştir, Türk. İş sorımlularının bulunduğu SSk laidürler
kurulu bunları suskunlukla geç iş t imiş tir. Surum aşırı israfın
içindedir, işçi ve işverenlere yeni primler j^ülcletilerek bunalım
çözümlenemez. SSK'nu partizan ve sosyal gerçeklere a^dcırı politika
nın tasallutundan kurtarmalıdır. Amaç, primlerin arttırılması ö.e-
gil, masrafların kısılması olmalıdır. Çeşitli Kanunlarla Surumun
paıasını amacı dışındaki yerlere ödeten yasalar, yeniden ele alı
nıp süratle ctegiştirilmelidir. Çoğu inşaatçılarda olan prim alacalı
larının süratle tahsili için, Belediyeler inşaat ruhsatı verırmen,
inşaat ruhsatı isteyenler SSS'na olan borçların ödendiğini ya da
borcun talcside bağlandığını bildiren belge getirmeye mecbur edil
melidir. Bu 3-ollara başvurulmaz, bazı örgütleri korumaya son veril
mezse, sıkıntıyı yine işçiler çekecektir. SSK'nun güvenli bir işle
yişe kavuşturulması için. Teşkilât Kanunu süratle çıkarılmalı ve
Genel Kurula gereken yetkiler verilmelidir".
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JZI.Ac;iIEMA TEZ-SAS'LA i'3

İLCİLİ KAEAEIBI BUGÜSIEPBI m
TsT-iPO T

' LjJ.'. L'AJ jl.^d. bbod/I:ILESİIOR

lY.ncü Bölge3''e bağlı Tez-San işyeri ile ilgili Toplu Söz
leşme görüşmelerinde anlaşma olmadığından uzlaşmaya gid-ilmişti. Ya
sal süre içip.de oluşan Uzlaşma Kurulu, çalışmalarını bitirmek üsere-
dir. Sendikamızın tesbit ettiği ölçüler içinde bir karar çıloaazsa,
grev kararı alınacalctır.

t-
teıii

Bu konuda bültenimize görüşlerini açıklayan işyeri baş-
:ilcisi Yaşar Şerbetçi, "normal bir kararın çıkmaması halinde,

Sendikamızın jiolitikası ve talimatı içinde liertürlü Yasal halaları
mızı kullanacai'ız. Üyelerimiz, buna.hazır ve kararlıdır" demiştir.

JA""^. OTO MOÎTTAJ İ-AESİKASIIİDA
TOTbU SÖZLSShS BASBIYOR

Uzun bir süre Türk-îş'e bağlı Sarı Sendikanın bünyesin
den kurtulmak için, .mücadele yapan Jav/a'lı işçilerin Sendikamıza
üye o İmal alcından sonra, zamanı gelen Toplu. Sözleşme yetki ilanı
yapılmıştır.

Genel Eerkez'e gelen Jaz/a'lı işçilerden bir gurup, "biz
şimdi çok mutluyuz. Çünldi Maden-İş Sendilzası, Toplu Sözleşmeyi ve
bizimle ilgili tün faaliyetleri bizim ihtiyaç ve irademize dayana-
"alı yapacak. Ayrıca, önemli bir ödeviniz olduğuna inan3.yoruz. Bu
ödev, hâlen Sarı Sendikalardan kurtulamamış işçileri, Senc.ii:amısın
bünyesine almaktır" denişlerdir.

HArkUC'Bl İ.-O.İLER Il¥E SElUDiir/UîiZBA

â
Kartal Maltepe yöresinde bir işyeri vardır. Adı: Ilaymak,

Bu işyerinin bir ortağı Şevket Demirel'dir. Bu işyerinde çalışan
işçilerin, sendikal bir serüveni vardır, önce Sendikamıza girerler,

»ki



3 -

o'.
/

onra Şevlcet Denirel ve diğer ortalcları Sendikamıza giren işçilerin
80'i■' nin lıeGabını keser. Ve fabrikaya yeniden işçi alınır. İeni

işçilerde belli bir süre sonra Sendikamıza girerler, lan Toplu Söz
leşmesi yapılacağı zaman işveren yine % 70'ine yakının hesabını ke
ser» Bu defa işveren j'-eni taktik uygular. Ortalılardan birisinin
nenleketi olan Eskişehir'den yeni işçiler alır. Sanır.ki, kendi
nenlekotinden getirdiği işçiler, kendisinin istediği Sendikaya gi
rer. labii^3'-anılır. Çünlcü işçi, Eskişehir'di de olsa, IConya'lı da
olsa, hattâ Avrupa'nın bir kentinden de olsa işçidir, üreticidir,
sosyal ve iktisadı haklarını en iyi koruyan ve alan Sendikayı ter
cih eder„ llitekim _de^ öyle oldu. İşçilerin % lOO'ü Sendikamıza üye
oldular. I'ümü özgürlüi:lerine kavuşmanın sevinci iç inde.,,

lils MİIILİER DEHEMS
PnOlESlOSiJUIj- BESİEKİÎTOR

IÎI7 kendisine üye Yeni Zellanda' daki Sendiiıasına gönder
diği bir telgrafta, ülke Sendikalarının Pasifik'teki KüJrlier dene
meleri protesto etmelerini ve Pransız uçalı ve gemilerini >n.ücleyip
boşaltmayı reddetmelerini onayladığını ve onlarla dayanışma halin
de olduğunu bildirmiştir.

OTTO BPEMİEE VAKFİ ICOPTILUYOE

Bir süre önce ölen liKF eski Genel Başkanı Otto Brenner
adına bir valcıf Inırulduğu, IlâP Genel Sekreteri Ivan lîoren'den gelen
bir mesajdan öğrenilmiştir.

Vakfın amacı: Bilimsel Sendikacılığın gelişmesi ve güçlen
mesi için, konferanslar ve Seminerler düzenlemek, ayrıca Sendikacı
lıkla ilgili kitaplar yayınlamalütır.

i:Âi:İL ICIPIKOĞLU YİES GEKEL
SEICPEIBR SEÇİLDİ

0117 Sl.nci olagan^kurultayında seçilen parti meclisi,
Adıyaman Milletvekili Dr. Kâmil Kırıkoglu'nu yeniden Genel Sek
reterliğe seçmiştir.

2500 Kirî ALI MriA'DA TÜ-R'OYÜOMSL

Bazı gayriresmî kişilerin yüksek paralar karşılığı ve
iş bulmalı amacı ile turist olarak Almanya'ya götürdüğü veya gön
derdiği 7/ur 11 aşlarımız, Almanya'da işsiz ve perişan dolaş:ıaiıtadırlar.

Gazetelerin yazdığına göre, Prankfuı?t'ta 2.500 kişi jdirü-
yüş yaparak, kendilerine çalışma olanağı sağlanmasını istemişlerdir.

T'ÜlüG-KABLO'IÂJİT TOPLU SOZLEFME
GüPÜş^îELERİ BAŞLIYOR 5

■ aH
VII.nci Bölge Temsilej.ligine bağlı îzmit Türk Kablo Pabri- i

kası ile Sendikamız arasında, yapılacalc Toplu Sözleşme bugünlerde ■
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başlayacalıtır.

Halen İstanbul'da Staj Çalışması yapan Türlv Kablo fabrika
sı Sendika Baştensilcisi Tevfik Gençalp, "Toplu Pazarlık Dairesi
Uzmanları ile tekliflerimizi hazırladık. Hazırlanan tekliflerinizi
üyeleriniz tasvip etti. Çok gerçekçi bir düşünce ile hazırladıgınıâ
tekliflerin gerçekleşmesi için, tüm şartlar hazırdır" demiştir.

AS-DEjfTSE nHEVİ BAŞ.\Ptl İLS
DEVAM jSDlTOR

Basın-îş Sendücasına bağlı As-Defter işyerinde bir süre
önce başlardan grev, başarı ile devam ediyor.

Basın-İş Genel Başkanı Burhan Şahin, "Greve üyelerimizin
tümü katılmış ve aynı bilinç ve heyecanla devam ediyor" deniştir.

/  ■.
'  .t

. \

•' i- j; '

v. ■ !,'f i.< :


