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Hoover fabrikasxnda Sendikamızın Baştemsilciliğini yapan Veli
Kanal*ın temsilcilik sıfatı, sendikamızın ilkelerine, örgüt disiplinine
uymamakta ısrar ettiği için Genel Yürütme Kurulumuz kararı ile kaldırılmış
tır.

Bu karara, başterasilcinin şu davranış ve eylemleri neden olmuştur:
- Emekli olan temsilcimiz Ali Çatak'ın yerine temsilci atanan Enver

Kerpiç'in temsilciliğine "27^ sayılı yasayı tanımam Sendikanın değil benim
istediğim şahıs temsilci olur.'' diyerek karşı çıkmıştır»

- DİSK tarafından Genel Temsilciler Meclisi için çıkartılan daveti
yeleri, "Enver Kerpiç'in temsilciliği kaldırılmazsa kabul etmiyorum" diyerek
geri çevirmiştir. Bunun üzerine görevli organizatörümüzün Sendikamız tüzüğünü
ve ilkelerini hatırlatmasına karşılık tüzüğümüze küfür etmiştir.

- Sendikamız toplu sözleşme dairesinde hazırlanan toplu sözleşme ön
tasarısına, 27^ sayılı Yasadan doğan temsilci atama hakkını önlemek için kar
şı çıkmıştır. Temsilci atama hakkının sözleşme ile kaldırılmasını isteyecek
k^uar bilgisizce davranmıştır, üstelik bu durunu işyerinde, "Sendika bizim de
diğimizi yapmıyor. Bizi satacak. Metal-İş Sendikasından farkı kalmadı^' ^ek-
linde konuşarak üyelerimize yanlış aktarmıştır. Bu arada toplu sözleşme ön
taslağının teksir edilip üyelere dağıtılmasını önlemiştir;.

- Sendikamız yöneticilerini sarı sendikacılara benzeterek bölücü
propaganda yapmıştır,.

~ Asit kazanına düşüp l8 gün sonra ölen üyemiz hakkında Sendikamızabilgi vermemiştir» Bunun nedeni sorulduğunda "Sendika nedir ki, benim için
formalitedir." şeklinde cevap vermiştir.

Sendikamız ilkeleri ve örgüt disiplini ile bağdaşmayan Veli Kanalın
bu davranış ve tutumlarının özellikle toplu sözleşme görüşmelerinin sürdüğü
bir sırada da devam etmesine hiçbir şekilde göz yummak mümkün değildir. Ekono-

Tinik râüdâdsle Örgütümüz olan Sendikamız, kişisel tutkulara alet edilemez. Bi
reysel davranışlar örgütlü mücâdelemizde kapanması imkânsız yaralar açar.

Sendikamızın çatısı altında güç birliği yapmış 90 bini aşkın üyemi
zin güvenlâ temsilciliğini ve yöneticiliğini yapan Genel Yürütme Kurulumuzun
aldığı karar, Sendikamızın ilkelerini ve örgüt disiplinini, hayata geçiren bir
karardır. Sendikamızın bütünlüğünü, işçi sınıfının birliğini savunan bir ka
rardır. Sendikal demokrasi, örgüt disiplini bu kararın uygulanmasını ve bu
karara uyulmasını gerektirmektedir.

Sürmekte olan toplu sözleşme görüşmelerinin başarıyla sonuçlanması
birliğimiz, örgüt bütünlüğümüzün sağlamlaiğına bağlıdır.

Sömürüye karşı verdiğimiz mücadelede zafere ulaşmamız, bireysel
davranışlarla, kişilerin peşine takılmakla değil, birlik ve dayanışmamızı,
örgüte balılığımızı koruyarak mümkün olacaktır.

Hoover işçisi kardeşlerimizin mücadelelerinde ve örgüt bütünlüğünü
savunmada, başarılı olmalarını dileriz.
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