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975/-52
2.12.975

- ARÇELİK CSSlvîgEHİR) İLE SÖZLE.5I-1E ItIZALANDI

K*ç Holdinge bağlı ABÇELıK A»Ş»Eskişealrde 250 bin Hanasiteli
bir fabrika kurdu* Üretilen buz dolaplarının bir kısmı Ortadoğu
ülkesine ihraç edilecek. Şimdi çalışan işçi sayısının 300 olmasına
karşın 1976 yılında^tam kapasite çalışılmaya başlanmasıyla bu sayı
1000'e çıkacak. Yani bu dönem imzalanan sözleşme özellikle ' '. . . . .. . . yeni. işealınacak işçiler için önemli. Diğer taraftan başka bir sorunda îs-
t^buldaki^_iüîÇELÎK fabrikasıyla Eskişehirdeki AEÇELIY fabrikasının
sözleşme dönemlerini aynı zamana rastlatmak ve böylece Eskisehirde
daha yülîsek hakların alınmasını sağlamaktı.

Istanbulda işçi sınıfının ekonomik mücadelesinin daha uzun ve
dengeli bir geçmişi olmasına karşılık Eskişehir işçilerinin bu alan
da birikimi sınırlıydı. Yani Istanbulda alınan bu haklar genellikle
Eskişehirdekinden yüksek oluyordu. İki fabrikanın sözleşme dbnemle3?' ı
rinin ̂ aşmı olması Eskişehirdeki üyelerimizin Îstanbuld3.ki üyelerimi<-
zın gücünden daha etkin bir şekilde yararl'inmalarını saglıyacaktır.

Bu nedenle Eskişehirdeki sözleşme- I.9.I975 ile 1.12.1976 tarih
leri arasında yürürlükte olacaktır*

Yetki
tarihinden
çelerle İsrarlı

tarihinin 5*9.1975 olmasına rağmen yürürlüğün 1*9.1975
itibaren kabul ettirilmesi lIA.DE.h-İŞ' in yukarıc.aki düsün-

direnişi sonunda elde edilmiştir. • ' '
_Imzalanan sözleşmeye göre üyelerimizin saat ücretlerine sözleş

me suresinde 375 kuruş zam yapılacak, iki buçuk maaş (75 gün) tuta-
ı'mramiye verilecektir. İzine çılcan üyelere 750(-TL.izin parası

"  • * parası, yılda iki kez 500er TL.bayram parası,500.-Tuüretim teşvik ve programı tamamlama primi, günde 10 TL. yemek narası
hakları alınmıştır* - ^ -l

Di:şer sosyal haklarda şu şekildedir5 .Tvlenme parası 750.-TL;
ıçın 250.-TL.
boğum parası 600.-TL. Tahsil yardımı^ üyenin ilkokuldaki çocukları

OîTta öğrenimdeki her bir çocuk için yılda 3E;).-.TL. yük-ogrenım gören çocuklar için-yılda 550.-TL. ülüm şnrdım; Üyenin
^  yakınlarına 5000.-Tl. yakınla:?ının ölüı-ü halindeo50.-iL. Gece vardiyesinde çalışan üyelerimizin saat ücret
125 lîuruş gece zammı yapılacaktır.
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TiADEI-T-İŞ'in gacü Anadoludaki sendikala.şma harekutler-'ı
laştırıyor. 1970 lere dek belli merkezlerdi.; .nı yaygın-

1  T- X. sıkışmış olan sendikalharo-ket juındun dort bir köşesine yayılıyor.

olacaktır'^'^'^^^^^^^ başarımız bu akımı daha da güçlendiren bir unsur
fn;i ?kiye rlADEH-lŞ Sendikası, Toplu Sözleşme Dairesinin kasım ayıso.iU.adci..ı diger çalışmaları da aşağıda belirtildiği gibidir:

işyerindoı'i-pıır vb ^ ^yjerinde de toplu sözleşme görüşmelc.rı sürmektedir. BU DER, TAŞIT SAN, KilIA DuKÜTT, YAnAk SüTJ'JÎ, SEVİL
--vİT-n T . « MA 'r'u""ÎVT^ J csc:s-r\f^ -î V-o7^ işyerlerindeki üyeîerrmiz"'ÎÎArE-N-ı:;'

^ ^^ ^'■"•cadelelerini bürdürmektedir.

DİSK'£ BA&U TÜRKİYE MADEN , tŞ SENDİKASININ HASER AJANSIDIR.
SAHİBİ : Türkiye Maderüş Sendikası adına Genel Başkan: Kemal TÜRKLER
ADRES ; Batrbürö9 ftulvan, No, 58, Beşikte? — ietanbul
lei • 4» 50 74 — 48 5ü 75 :-^ 48 50 76 - T 1 ; '

:^rumlu yaarı isla.-l 'Müdürü : Kudret YİLOlftIM
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Toplu sözleşme görüşmelerinde bir anlaşmaj'-a varılamıyarak Uz
laştırma Kurulu'na gidilen, MOTOSAK, 3AŞTAŞ , ALTILAR, ARITAŞ, liîîlE
PRLS, XaPAE rİKADûRLER ve TEii.îIiii.L SIKATSS işyerlerinde ise 785 üye
miz bulunmaktadır. Üyeleriniz ILlDEK-iy•in diğer sözleşmeleri düze
yinde hrJilar alınıncaya kadar mücadelelerine devam etmeye kararlı
dırlar.

İşçi sınıfının'ekonomik mücadelesinin Yasal silahı olan grev
ise iki işyerinde uygulanmaktadır. 21/Ekin/1975 tarininden bfeti -
grevde olan ÎZSALMa 710 üyeniz, 17/Kasın/1975' ten beri grevde blaıi
BİİjAK BİRL.zŞİK IlAKİNA SAII^^Ş, ' de de 210 üyemiz bulunnaktadin

X X X

ÖRGÜTLERI-IE DAİRESİIJDEN H/ıBERLER

_  Geçtiğimiz günler içinde sendikamıza bağlı bir çok işyerinde
temsilci seçimleri yapıldı ve birçok üyeniz işyerindeki işçi arkadaş
ları tarafından işyeri sendika temsilcisi olarak görevlendirdi.

Topkapı-İST. 1.Bölge Tems-î 1 1 i .>^3
•  RANIOJRT SAK.A.Ş. işyerinde Baştemsiİcilige Mehmet MA;1ALI,

emsılcılıklere, Hüseyin DOĞAN, Ali OGAL, Bilge VARUBIX
_  iIERLxZ_ lliDENÎ EŞYA SANA İşyerinde Baştemsiİcilige ,İsmail ALTIN-lOr, Temsilciliğe Bayram YALÇİN seçildi.

III. Bölge Temsilciliği
riAKİNAnARl SAN ve TÎC. İşyerinde Baştemsiİcilige,

-'-ensılciliklere Hüsamettin SA;.tL1K,, Ahmet SERT, ierhat

Miüdürlügü işyerijide ise Baştemsiİcilige,
Mehmet Yehmi CEYLAN ,Zeynel 'iiOoAOvj^LJ, Bekir GilRTAŞ atandılar.

rv-r-o Servisi işyerinde, Baştemsiİcilige ,AsımUii.R, Temsilciliklere, Ozgur OZCU, ismail ALİSKO, Kemal KARDALI seçil-
C.X J,OX* • '

Fendik-IST.1V.BöIge Temsilciligi
TaRİH TEZGAHLARI İşyerinde Baştemsiİcilige, Melih

-I -emsılcılıklere, Bahattin CİVELEK, Cemil BALİKÇİ, YusufiJAzvxoLAi-g , Mehmet ŞAHİN,Hanza KOÇ Seçildiler. .
Levent-İST.VI.Bölge TemsilcilirE
PEOEİLO SAN. ve TÎC A.Ş. (Aliminyu.m POLİSAJ kısmı) işlerinde,

naçtemsılcılıgffi,Alpay ŞENGÜL,Temsilciliklere Bekir C^JT, Saim ERIffiK,
Cemal AlVıŞ seçildiler.

jU'TTALYA XI.Bölge Temsilciliği

4.... ''~"'r^*y^^'i*®Q-k'Sölge Sağlık Müdürlüğü Tamirhanesi işyerinde-L-aştemsılcılığe ,Zeki ERGUN, Temsilciliğe Muhittin KÜLT geçirildi.
BURSA XIII.Bölge Temsilcilimi

Rab. A.Ş. işyerinde Başte:msilci'liğe ,
■^^P^^;^^»'^®^silciliklere Kazım EMİR, Mustafa ŞilHÎN,MehmetlA^ICl, ^itılla ÜST JlJiARCI,Mustafa ÖZKAN ,Mehmet iHTIŞ,Levzi ÖZKURT
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EOBERT-BOSGH TtİEIv A.Ş. İşyerinde Başteinsilciliie, Enver IŞIiZLİvE
Tenşilciliklere, İsnailvBELEN, Adil /ÂtIN, A.Hikmet YILDIEIIi, Orhan
GtıEEÇ Orhan İlEYILDIRIM. ' ' •

ELBA Basınçlı Dökün S/HI.A.Ş. İşyerinde ise Baştensilcilige,
Hüseyin ÇAKIR, Temsilciliğe, Mehmet ÇnPikE-seçildiler.

Silahtara^a-İST.XIV".Bölg;e Temsilcili^^â
ELEKTROIİETAL SaN.A.Ş. İşyerinde Baştensilcilige,Hasan ÇELİK,

,  Temsilciliklere ,?• Halil_ DEMİRTURİl, Binali Çtrİ.EIv, Halil Kr-RAîLiIA,
Rıza DÜZCE, İsmail ÇELİK seçildiler.

Temsilci Arkadaş: ■
Bugün önde gelen görevin,fabrikada çalışa]! işçi arkadaşlarının

deAncimci sendikal birliğini sağlamaktır.
Bu birlik, burjuvazinin her türlü saldırısına Inrşı kullanacağı

mız tek silahtır.

Emekçilik şerefimize, hayatınıza ve geleccg'imise yönelik saldı
rıları devrimci birlik ve beraberlik içinde göğüsleyeceğiz.

Bursa XIII.Bölge Tensilciligimizin"^öİğelcönse->-i 21..iralık. 975,
' Levent-IST.VI.Bölge Temsilciliğimizin bölge,konseyi'10.Ocak.975 j^arihinde yapılacaktır. |

Daha önce 7.12.975 tarihinde yapılacak olan Antalya XI.Bölge İ
; Temsilciliğimizin bölge konseyi yürütme kurulunun 1.12.975 tarihf
■ li kararıyla 28 Aralık 975. tarihinde yapılaası kararlaştırıldı. ^ i

SUNGURLAR ZAFERÎ SIIIEFSAL BİRLÎK ve DAYİHTISI-ANIN ^bir üRUijgDUR.——^ i.

Silahtaraga-ÎST, ,XIV.Bölge Temsilciliğimiz sınırları içinde ku-
.  ruln SUNGURLilS GEIÎEL" MâKİNA işyerinde 5.8.1975, ISIKAZilN işyerinde

ise 11,8.1975 tarihinden buyana 800 devrimci işçinin Sendika seçme
özgürlüğünü^çiŞaetmemek için koyduğu eylem 26.11.1975 tarihinde '

.  Sendikamız MADEN-iŞ ile işveren arasında yapılan bir protokolle
sona erdi»

İmzalanan bu protokolle işveren, Sendikamız ILYOSN-İŞ'i tanımayı
işyerine Sendikamızı temsil eden sözcüler ataııaasını, olaylar nede—
niyle, kiçbir işçiyi işten çıkarmamayı, direnişte geçen süre içersin-^deki sosyal hakları işçilere ödemeyi, işçiler ve se.ndikarmz alehine

'Açtığı dava, varsa bu davalardan feragat etmeyi, 17» '^adde ile işten
çıkardığı işçileri işe almayı, işyerinde meydana gelen olaylar sıra-

,  sındaki çatışmalar nedeniyle belirli bir gurup işçiye bir ay ücretli
izin vermeyi kabul etti.

Işj'-erinde işveren tarafından kurulduğu söylenen Gevher-İş sen
dikasını işyerinden silme ve SUNGURLİHI işçisinin Sendikanız MADEK-ÎŞ
|in saflarında bütünleştirme mücadelesinde öncülülî eden dört işçinin
işten çıkarılmasıyla başlayan SUNGURL.AR Direnişi si3:>asınc.a burjuvazi
ve işbirlikçilerinin kamu oyunu kendi doğrultularında oluşturmak i-
çin giriştiği denemeleri 114- gün süren mücadeleleri ile boşa çıkaran
sungurlar işçileri, gerek AlibeykÖy beledi 7-0 ueydenında yaptıkları
açık hava mitinginde gerekse İstanbul bele üye sarayı önümden Sul-
tanahmetteki adliye 'binası önüne kadar yaptıkları jnirüyüste çevre
halkının yakmıilgisini gördüler.

Birliğe giden yolun işçileriîl. somut istekleri için,T"3rilen cr-
"|;ak eylem^ve mücadeleden geçtiğinin benimsenmişi, SUNGURLAR direni
şinde işçi sınıfının önemli kazanımlarından biri oldu.

SUNGURLARDA,BURJUVAZİYE KARŞI ICAZAİÜL-İN BU ZAFERSiSÇi SINIFIMIZA ve DEVRıMGl MtİGADELEDE BİZİMLE BER'iBER OLAN T'ÜM YAf^TDİSLARIMI
ZA KUTLU OLSUÎR..


