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ER, IZ.NCJ EüLGE TELîSİLCİSÎ OLDU

16 Lemmuz 1972 s:ünü Hilmi Güner'in Başkanlığında yapılan
Ik.ncu Bölge Ilonse.yinde, ,0zer Er, Bölge Temsilciliğine seçilmiştir.

enseye Genel Başkan'-Türkler, Genel Başkan Y-okili Güner,
Teşkilatlanma Dairesi Hüdürü■Çavdargil, Genel Başkanlık müşaviri
Gökderej ;Teşkilatlaıuaa Dairesi Uzmanlarından Bedel, Toplu .O özleşme

manlarından Şayan katılmışlardır. Ayrıca, Devrimci Yapı-iş Sendi
kası Genel -^^aşkanı İbrahim Çctkin'de konseşi-i izlemişlerdir.

Konseyde, üyelerin Toplu Sözleşme ve bölgesel işçi hare-
ketle3?iiii eleştiren ve gelecek dönem için Öneri niteliğindeki konuş
malarından sonra, sırası ile
Turgut Gökdere

lir şan Şayan, Lurettin Çavdargil ve
İŞÇİ sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamışlardır,

İbrahim Oetkin'de, Sosyal Sigortaların durumunu ve işçilere karşı
olan siyasal düşünceleri eleştirmiştir.Daha sonra Güner ve Türkler
kom ışmuş 1 ar di r,

Güner'in konuşması;

"Gizlerle bir kez daha karşı karşıya gelip, sorunlarınızı
tartışmalc ve çözüm yolları bulmak, beni doğal olaralc mutlu kılması
gerekirdi, Eakat, çok mutsuzum. Mutsuzluğumun kaynağı Sendiica seç
me özgürlüğünüzü, hulcuk gangsterliği ile gasbeden Sarı Şebekelerin
iktisadî ve sosyal yaşantınızda bıraletığı olumsuz etkilerini imzala
dığımız Toplu Sözleşme ile izale edemedik, Bıınun nedeni, irademiz
dışı yaratılan olağanüstü koşullardır. Bu koşulları yaratan düşün
ce ve bu düşüreenin ürünü olan eylemler, temel ilkemizin dayandığı
bilime aykırı olduğu ve iinayasamızın sosyal ve ekonomik espirisine
uygun düşmediği için, kesirüres karşıyız. Anayasamızın özüne uygun
demokrasinin, her zaman bilinçli savunucusu oldul-:. Bu çizgide yürü
meğe devam edeceğiz.

Olağanüstü koşulların özel kanunları vardır. Buna rağmen,
örgütümüz tabana davranan demokratik ilkelerini askıya almamış ve
Toplu Sözleşmeyi sizin iradenize dayanarain imzalamıştır.

Ülkemizin sosyo-politik koşulları değişmiştir. Yöntemle
rinizi, değişen koşuD.lara uydurmak zorundayız. Amacımızın gerçekleş
mesi için, sadece bilinçli olmak yeterli değildir. Bilinç'ir. gerek
lerini uygulamak, alvilcı davranışlarla mümkündür, Tüıaünüz, örgütsel
sorumluluk ve disiplin içinde hareket etmek zorundasınız'.'.

Tıırkive Maden, Madeni Eşya ve Makİna Sanayii tşçileri Sendika»! ^
Sendikanın, Türkiye Devrimci t.çi Sendikalar. Konfedera.yonu (DİSK ) in_Te Ulualararanı Maden 1,çileri Federa.yonu (IMF) nin Üyo.idir.
.Mrtnl. Melal Good» And Murhiııc Indumry »orkera' Union Of Turkey. , fTMIT'I
Affilitinted Tl. Confederation of Progresatve Trade L'oiona Of Turkey C DİSK I and v IMF )
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•Jürltler'in Iconuşmas ı

"Dün bülbüller öten Ereğli'de, bugün işçi alın terinin
ürünü olan yüksek fırınlar, çelilthaneler, haddelıaneler, kok fabri
kaları boy göstermektedir. Bir ülke tarımla kalkınamaz. Iialkınma-
nın tek yolu sanayileşmektir. Sanayileşme deyince, akla temel sa
nayii, demir çelik sanayii gelir.

Agır sanayiinin kurulduğu bölgelerde Sendikalaşmanın
özel anlamı varönr. Ereğli'de ele öyle olmuştur. Anayasaya ve özel
likle işçilerin demokratik iıalclarına karşı^ tutucu siyasi örgütle
rin felsefi plânda temsil ettikleri grupların çıkarı için, değişik
adlarda sarı sendikalar kurdurdular. Siz usun yallar bu sarı örgüt
lerden Icurtulmalc için, yasal ve demokratile mücadele yaptınız ve
başarı sağladınız. Yeniden bu örgütlerin harekete geçme ihtimali
vardır. Çok uyanık olmak gerekir. Sadece uyanık olmak yetmez. Ay
nı zamanda, bünyemizi temel ilkelerimize uygun biçimde saglamlaş-
tırmalı zorundayız. Bu güne kadar bünyemize, ilkelerimize karşı
olan unsurlar sızamamıştır. Bu günden sonra da sızdırmayacağız.
Buıu, eylemlerimizle ispat ettik. Bundan sonra da ispat edeceğiz.
Yıllardan beri savunduğumuz düşünceleri, sayın Ecevit somutlaştır
mıştır. İçtenlikle söylüyorum ki, tek kurtuluş yolu Ecevit'in iz
lediği yoldur".

^'APJICA lY.NCÜ BÖLGE TEİISÎLCÎSÎ OLDU

23 Temmuz 1972 pazar günü Hilmi Güner'in Başkanlığında
yapılan I¥.ncü Bölge Konseyinde, Mehmet Karaca Bölge Temsilciliği
ne seçilmiştir.

Konseyi Genel Merkez'den Genel Başkan Kemal lürkler, Ge
nel Başkan Vekili Hilmi Güner, Teşkilâtlanma Dairesi Müdürü Kuret-
tin Çavdargil, VII.nci BÖlge Temsilcisi^Haklcı Üztürk, I.nci Bölge
Temsilci Vekili Hanefi üztürk ve Teşkilâtlanma Dairesi Uzmanı Lîu-
rathan Bedel izlemişlerdir.

Üyelerin raporlara ilişkin eleştirilerini^ ve ileriye
dönük önerilerinden sonra, Hanefi Üztürk, Halckı Öztürk ve Uurettin
Çavdargil, işçi sorunlarına değinen konuşmalar yapmışlardır.

Daha sonra konuşan Hilmi Güner, bölgenin örgütlenme
potansiyelinden bahsetmiş, ahenlcli ve plânlı bir çalışma ile böl
gede sarı sendika kalmıyacagını söyleyerek, Maden-îş'in kısa ve uzun
vadeli hedeflerini anlatmış ve bu hedeflere ulaşmalc için kullanılacak
yöntemleri açıklamıştır.

Son konuşmayı yaptın Türkler, çeşitli somut örneklerle,
Sendikanın temel fonksiyonlarını tanıml^-iş, bu fonJcsiyonların
yerine getirilmesi için temel gücün malî güç olduğunu belirtmiştir.

Gelişmiş ülkelerle, gelişmemiş ülkelerde Sendikacılığın
aynı olmadığım anlatan Türkler, konut kooperatiflerinin ve Sendi
ka pazarlarının önemine değinerek, bu alandalci faaliyetlerin, temel
fonlrsiyona uygun olduğunu söylemiştir.

Örgüt olarak, demokrasiye bağlıyız diyen Türkler, Ecevit
çizgisinin doğru olduğunu belirtmiştir.

KEîv'ALETTÎÎT toÜ, XIII.HCÜ BÖLGE
TEMSİLCİ TEKİLLİĞİÎIE ATAl^EiI

I.nci Bölgenin başarılı organizatörlerinden Komalettiıı
Ünlü, Bursa XIII.ncü Bölge Temsilci Vekilliğine atanınştır.
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Genel Yürütme Knr-aİTi'mm atanma İcararından sonra, Bursa'-
ya giden Ünlü, çalışmalarına "başlamıştır.

EÎEmiS KABLO lABRİÎCASIÎ-IIîf OüZLEŞFK
MSIİİLIK TOPLAİTTISI TAPILDI

Siemens Kablo Pabrilcasının Toplu Sözleşme hazırlıi: top
lantısı, Mudanya Belediye Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Toplantıda, Genel Başkan Vekili Hilmi Güner, Sözleşme
Dairesi Jzmanı Süerdem ./Ifacant I.nci Bölge Temsilcisi Srgtm Erdem
birer konuşma j^aparaîc, Sendikanın Toplu SÖzleşmedilci hedeflerini
anlatmışlardır.

üjrjŞMZLIGA GÎDİLEK ÎŞYEPJiETİ

.  Sosyal ve iktisadi konularda anlaşma olmadığı için, Per-
'ro Döloim, Türk Demir Döküm, Auer İmalat, İntena, Panlcurt, Tekfen,
Eişar Adler Şarlı Madenî Sş3-^ "ve İmâl İş Makinaları Pabrikalarında
uyuşmazlığa gidilmiştir.

TOPLU SöZLj^f ME GüPÜŞJTELEEİ
BASLATAÎT ISTEPJLEPI

Uyuşmazlığa gidilen işyerlerinin dışında. Varil Sanayii,
Çelik Halat, iktisadi ve Ticarî Sınaî işletmeleri, Çelik Endüstrisi,
Şalcir Zümre, Tıldız Kazan, Kısmet Permuar, Arbo Sanayii ve Emaş
Elektrik Sanayii rabriî;;alarında sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

ÎMZALAL"AIT TOPLU SÖZLSŞÎÜELES

.Tatko Otomobll-Lastik ve Makina Ticaret T.A.S.

Asgarî ücret
Ücret Zamları

ikramiye
Iıllık ücretli izin
harçlığı

Ay;da brüt 750.-TL
ı.nci yıl aylıklarına 25
2,nci " "

Tılda iki maaş.
% 10

•

3 yıla kadar kıdemi olanlara
3 yıldan fasla olanlara

300.-11
500.-TL

Çoculc Zammı
Evlenme Tardımı

Her çoculc için ayda 10,-ÎL
1 yıldan fazla kıdemi olan üyelere 1 maaş,

aş

Ülüm Tardımı

500.-11

İşçinin ölümünde 2.500.-11
yakinl ar ı nı n 750. -Tl-
5 yıldan fazla kıdemi olanlara 1 maaş.

Doğum yardımı 750.-!l
5 yıllan fazla kıdemi olanlara 1 maaş



*. îahsil rardımı

rakacalc Yardımı
.Yemele

_ 4 _
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ilkokula giden her çocuk için yılda 500.-7
Ortaokula " " " " " 500.-1
Lise ve muadili okula giden çocuğa 750!-1
Yüksek okula gidenler için 1500.-TL
Brüt 600.-TL

işyerinde verilecek.
Cumartesi - Pazar 500 Er. yemek ücreti(Çalışan üyeye)

'lesan Metal San, ve Tic. A. S.

Yürür lüle.

-Is garı ücret

1.nci yıl ücret
zammı

2.nci yıl ücret
zammı

ikramiye
Yıllık ücretli
^2in harçlığı
valcacak Yardımı

Vasıta

1.4.1972 den itibaren 2 yıl
325 Erş-

100 Krş.

125 ICrş.
45 güıılülc ■ " ■ .

200,-TL

300.-TL

70,-TL ayda

700.-1
400.-TL

Evlenme Yardımı

Doğum "
Iş çillin ölümünde: 2500. -1
Yakınlarının öl.: 600,-1

İş kazası ölümü :5000.-TL
ihbar Tazminatı : Kanun
Kıdem " : "

Yemek : ^^yerinde yemek veriliyor.
Askerlilv Yardımı: 600.-TL

oSK'mundan 6 gün ve daha fazla istirahat alındığında, ilk 2 gün
ödenecek. 6 günden 20 güne kadar sigortaca eksik ödenen ücret, iş«

^ı^j^ence tamamlanacaîctır.
«  '

Elektro-Metal

X\'

'  'M

As garî ücret
Ücret Zamları

ikramiye
Yakacak yardımı
Evlenme Yfirdımı

Doğum "
Tahsil yardımı

Yıllık ücretli
isin

•- saatte brüt 350 Kr.
1.nci jnl saat ücretlerine : 125 Kr.
2. " " " " 125 "

Benede iki maaş ikramiye
500.-1

750.-1
500.-1

ilkokula giden çocuk için yılda 125. ~'1
Orta ve Lisede okuyan için 175.-K.
iülcsek okulda " " 250.- 'Vo,;

;  300.-1

"DtrBÜlTCE SUCÜ KALJaiALI"

Basında sansürün kaldırılışının 64,ncü yıldönümü nedeniyle,
bir demeç veren CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, "G-erçek demokrasi ile
çeliştiğine inandığım'düşünce suçu kaldırılmalıdır" demiştir.


