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Topkapı-!ST. I. Bölge Tensilcili ğ i oiz e b a~lı 700 _ işçi~i~ çalıştığı Otonotiv Endüstrisi kolunda üretin yapan :M..AN ı şye rıJ?.ın 600
bilinçli işçisi bundan bir süre önce Türk-! ş:e bağ lı Çelik-Iş 1 ten

•

istifa ederek devrinci saflarınıza katıldıl ar o
Sendikanızın Ana Tüzüğünün 77 0 nadQes i ne göre bu i şyer ind e Lolı.:al kuruldu ve Tens:i.lci
atandı.
Çelik-İş tarafından yapılan Toplu Sözle şne :::ı.in sür esi d o l duğun
dan Sendikanız anıl an işyerinde Toplu Sözle şne yapnaJ.{ için ç at,rıd a
bulundu.
Bölge Çalışna Müdürlü~ün isteni üzerine t ün işle nlerin tananlannasına ra~en bu güne kadar yetki çılrı..ıadı.
Üyelerirıizde gerilin yaratan bu durun üz erine 20-30 işçiden oluşan bir grup 28/l/1975'de Bölge Çalış na Müdib:'lüğüne giderek ye tki nin biran önce çıkrıasını istedilero Bölge Çalı ş ı:ıa Müdürlüğü yetkilileride üyelerinize 4/2/1975 tarihine kadar yetkinin çıkacağını ve
bununla ilgili ölarak sayın tşlerine başlandı ğını bildirdilero
Sendikanız anılan işyerinde üyeleriniz adına Toplu Sözleşne gö
rüşnelerine ba ş lanak için yetki kanarım.n gelnesini beklenektediro
Olayların bu yönde gelişti~i I1AN işyerinde artık sonunun geldiğini anlıyan sarı sendika tiiflü {ıldatnacalarını, fetbazlıklarını
sergileneye baş ladı. İğrenç enellerine ulaşnak için yaptıklarının
söknediğini gören sarı uebeke yöneticileri geçti ğimi günlerde hazırladıkları bildiriyi dat,,tnak istedil~r o Alenen d a ğJ.. tna yüreklili~ini göstereneyen bu kişiler yine Türk-Iş'e bağl ı Tek Gı da-İş Sendi
kasının gazetesi içine bu yalan furyalarım.. koyarak dağıtnayı denediler .
Mesai saatleri içinde çevrilen bu dolaplar üyeleriniz tarafın
dan işverene duyuruldu. Fakat işveren nesai saatle!'i içinde yapılan
bu işi hoşgörüyle karşıladı., Yasalar açısınd ~"'l suç say:ı..lan bu davra
nışın üyelerinizce tepkiyle karşılannas:ı. üzerine işvere n sadece bil
diri da~ıtan i ş çiye süresiz izin ve:-oeyi yeg; t ut tu.,
BEKO'da

TEMSİLCİ

SEQ!M! YAPJ;LD~

Silahtara(sa-İST. llVc Bölge Tens ilcili~ini ; .; Jınırları içinde
Sütlüce'de kurulu Ev Cihazl arı İnali ve Elekt roni k sahasında üretin
yapa.J?-, ?OO 1;i-Y~nizin~çalııtı~~ BEKO TE~:K SA.ı.~., A o Şo i şyerinde ünite
Tensılcıacç ıııu ynp:ı...· d:.
.~ o.p·• . 1..ı-'.r lP 0c-;:· '"J ,:;om,.cundo.;
1) Gani Aydo~~ 2) Ze~e~ Ab~din El;:e~ 3) Yaşa:::- Do ğru.1 4) ~~ 0 _
nal Kosovalı !.) EyuP, A~ar 6) Huseyın Özdeuır 7) Ahllet Zilon 8J Salib
Ayyıldız 9) Gorsoy Öztnrk 10) Mustafa Orakç~ l.L) Fatcn Qanur cu 12)
Ahoet Er1;1eral 13) Yusuf Fil iz __ l ll-) __ Hıd::.r Di rek L5) F~rit Güle:.., 16)Muzaffer Dıre k 17) Faruk Şener ,.8 ) Hasan Ş E1 ngenç 19) lbrahin Erkan

DİSK'E BAGLI TURKIYE MADEN • İŞ SENDIKASININ

HABER AJANSIDIR.

SAHiBi : Turkiye Maden-iş Sendikası adına Genol Başkan: Kemal TURKLER
AD RES · Barbaros Bulvar ı , No. 58, Beşıktaş -
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-2120) Ali Seyit Kahranan 21) Cahit Bal!; 22) Piruzan Nikbay 23 ) Eı:.ıi :1

Durnaz 24 ) Osnan Coşkun 25) Ali Dalla.lıç 26) Re nz i ye Şen tü.:.:.k ?7. rfa ..
it Yılnaz 28 ) Ayşe Gül Tozlar seçildilero
ttni te Teusilcisi seçininden sonra anılan j_şyerinde 3aşte rısi~. -
ci ve Teusilci seçini yapıldı. Bu seçin sonucunda Başte ı:ısLı:: i 1 . i g; e i
Mustafa Akar , Tensilciliklere; Şevket Yüksel, Yurdanur Xon, Bek:. ):
Kılıç, Ali Aygör , Rahni Çoban, ~eman Karaca seçildilero
TOPLU
Tonkapı-!ST .

SÖZLEŞME DAİRESİNDEN

H.Al3ERLER

I. ~ölge Tensilcil~~~

YeşilkÖy' de kurulu Plastik San . Makinaları ~~ten İI1B~T 1'1A..T{ ,
SAN. A.Ş. ile sendikanız arasında 16/12/1974 tarıhınde baş.L ...yan Top-

lu Sözleşne görüşneleri 21/l/1975 1 de uyuşnazlıkla neticelend~~ Sen· ·
dikamzla anılan işyeri arasındaki başlıca uyuş nazlı~ konul'.J. r:ı.f Kapsan, Yürürlük, Tensilci İzinleri, Çalışna Süreleri , Ücretler, -k:!:'a•
niye, K.ıden ve İhbar taz ninatlarıdır.
Yine aynı Bölge Tens ilcili ginize bağlı Topkapı da kur~lu ~a:.Qler-Benz A.G'nin Türkiye Genel Münessili olan l'illNGERLER TİC~ ~uRK
~.ş. işyerinde 28/1/19754 Sofra Eşyası inal ed en ÖRSÇEL!K işye?ind~
wt::9/1/1975 tarihlerinde Toplu Sözleş ne görüşnelerine baıf.'.. c.,'.J.C: o
1

Pendik-!ST. IV. Bölge TensilciliSi
1
Çayırova' da kurulµ Elektrikli Ev Aletleri inal inde Türkiye ..·.e
ön sırayı alan 2300 üyenizin ç alıştıgı ARÇEL!K işyeri ile Sendika~oız arasında 4/12/1974 tarihinde başlayan Toplu Sözleşrıe görüşne~e 
ri 10/1/1975 tarihinde uyuş naz lı kla neticelendio Sendikaın. zla a.:u..lan işyeri arasındaki başlıca uyuş na zlık konuları , Kapsan, Yürürlük,
Çalış rıa Süreleri, Asgari ücret ve Üctet Zanları, Ikraniye, Bayr-an
Harçlı~ı, Gece Zannı, Prin , Fazla Mesail er , Yıllık Ücretli Izinler
ve Ödene/!;i, Kıden ve İhbar t azninatları , Yakac ak Yardınlarıdıre
Ayrıca yine aynı Bölge Tc rısi lciİi giniz sınırları içinde • .IB
ELEKTROD 1 Kartal-Soganlı Köyde kurulu Radyotör ve Pik Boru ü~eten
370 üyeoızinçalıştı~ı HAY1'1.AJC DÖKU1'1 ve F!TT!NG SAN o ve "210 .. AcŞ ..
Gebze'de kurulu Saç Galveniz üreten 100 üyenizi~ çalıştı~ı ~O
GU GALVEN!Z ve PLAST!K SAN. AoŞo i şyerleri :..::.e Sendikanız arasında
başlayan Top lu Sözleşne görüşoeleri halen deva:,. etı:ıektecli::.• c
•
Levent-!ST. VI. Bölge Teusilcili~:
!atiny e 'de kurulu El ektronik alanda üreti:ı yapaıı ıoı::: ü;:. EHJ.i7.~n
çalıştıgı STANDART BELDE T!C. ve SAN n A. ş c işye:rinde 7/:
•-)7.:.... cari·hinde başlayan Toplu Sözleş ne görüşneler:i.ne devo..u ed.iL.rke:ı ..ecidiyeköy' de kurulu Elel:trikli Ev Aletler i ür-a te~ ııwo üycr.ıizı:ı ç~l.ış
tığı PROF!LO SAN. ve T1Co AoŞıı iş ~r3r i ile Scnd:Urnrı:ı.z (tras.ı.ndo. troplt!
Sözleşoe görüşrıel erinE:33./1/1975 tar ihinde 'uışlmmcaki·ır .:Silaht o.raSa-!ST . XIV ;~ölge_TerıgJ:ls:J:.liti.
Bu Böl ı;e Teusi ld li f;ir.ıiz iç ~;ıde kurvlu DEt1AS DBI'IİR QBK!'IE -v t~ .:W:.
SAN. A.Ş. i le S -:ıı. dikaı: ız o.ranınd.u 7/1/197~• tle :>t,~;lnyc:\11 Top::.u S0zJ.~ş•·
ne görüşne l ori 23/1/1 S-75 ' de uyuşııh zlJ kla s01 ;o.ç:ı.ru1d.1. <>
Anılan işyo ri ile Sc.ndilmnı ı nrasınfok:~ bfü•l:ı.cn ı.yuşı.ın2;lJ.k ~O'!l\'-·
ları; Çalışrıo. Süreleri, Ücretlcc, !lı-rc.niye, Sor.:;)ı.l Ytrı:lınh~t', Y~ı.-:CCrıc~t1:

Yıırdırıı, Kıc'.on rı:'azoinatıdıro

YAŞJ.R Kl™ılli..fil_.FEL !'11.i:RlG:Z!

f!tf. \R]:;p

E'l'-'.!
Sansun XVII . B-Hgo Tcmsiloil:· f!io.izo bat;lı 800 i~ı;i..1iı1 çalışng:
Sansun Etibank Bakı .c Işletne lo ri.ncw kurulu ~!501 Nolu Wi'teşabb·ı.8 Lokal Ba şkanı Y aşa.r Kuııbasar S cudiknoız Go.1el Mcı lrn~iı:ı.
· .. ,
•. .,.ı..,
Ya şar Kunbasar Bölgedeki gol:i.şnuloı- hnl-.lc1.1.d.a verc.li~i bilır.iler
üzerine önÜLüzduki o.~, içinde yoriı de oölı50sc.l sorunlar:: · '",·; ~-- ·..:
örgütlenne ç a lı ~r.ıa. lnrı ndo. bulunı.ıo.k ve o.d.·L ge çen işyerincle ge::.e cek de.nende Toplu Söı!ileşne y etkisi alınr .ası için gerekli eylen biç:i.!Ji sap~
tanak üzere Sendikanızın Genel Merkezinddl btr yetkili So.rısun 1 c1. g:i.de·

cektir.
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S!NAE Düze! Z:tYAR.~1:e Eff•-:ı:.n:r.,

b agJ. ;, Zave l Kablo l?abr .}-ı-:ılar:!1da
( 23; 2 3,::ı../ 1 97.:.L t a:::-ihiı:de -re·.;-ıı:.~:L 1krı.t-J·
danı s.s.K. Ha st ahanesi nde z:..yare·:: edi J.ô. .
1974 Ekitı 1 inde geçirdig;i böb:rek aIJ.ı?.d.yatJ. sc.cu..'lde. lıJ.r bÖ!:ıre(i;:.
alınan üyeniz Sinan Düzc i rahats ı :.üJ.gın.! :-ı. artna s,. üı.erı:r.e b~.::::- sü.:.·e
önce Okr.ıeydanı S aS.IL Hastahanesi Orüc:.0 0:. SerYis .Ll1c:ı yatn:;.ş·,;J
Sendikanızın Sosy al 11işkıler Dai:::· esı. Başt:an ;. ·"19C:·er..e:i. Başkan
Vekiliniz Mehtıot Karaca ve Örgütl e1::1e }ıaL :-es:i Müd.u:l:'u ~:u.r-e t i ilı Ça7dargil üyenizin hastalı(sın;,.ın. d:\.ha iyi teı'l.a.Yi ed:i.J.JJes:i iç-;,n 5oS, 1L
nezdinde girişinlerde bulunup ge:reken -r;edavinin ya-;;:ı..lab~L l nesi içj_:2
hertürlü ilaçların te J.in edi2.nesinde ça.:::.ş t:-..~a,: ..
Adı geçen üyeniz h eyet o.uayenes:.nd.en sonra 24/1/1.9/.; ~0..1.•:..hin:ie
taburcu edildi~
Üyeoize ge çniş ol sun deriz ,,
VI. Bölge

Tıao.s il ci lig;io.:i:l,.s

çalışan üyen.iz Sin an Düz,c:L

•

Önceki bülteninizde 18-::.9; 25,--26 Ocak :9r;5 gun.'..ı:ırıncı.e x=:-=~ Eolge Eskişehir Tens ilcilik Bi na sında başlaclır:l;::;.nı bi::. d:..:-:-c.igınj z A-T--;·p:t
Hafta. Sonu Yetiştirv..e Senineri 26/J./l 9?5 tarihinde taTJ.Bn:iand:!. ,.,
Eskişehir seninerine ö~retin üyos i olara:ı.-c Send~~rnrıı.?i:.n G-e:ı.e:
Başkan Vekillerinden I'1eho.et Kara-::9.. Bahtiyar E:::-irul ı Dış ::::ıiş kırn r
Dairesi Müdürü; Sina }:ao.ukçu. ! 1~·::;i.s2.t ç:>Yazar; Feth::. :]'ad Av. Iiuku~ı;
Danışn.anı Se lahattin Ünlı.i ve Eg,i t in 'Jznar..::. Ha san Ceyr.an k:ı.t Id·L J.ar,
Sendikanın evrini, Sendü.am.n n ode J. ye:p:•.ö ~!.. Sencliko ve Siyaset
Sosyal Güven lik, Sosyal Adale-:; "K.av:caı8.la."'..'J ve 1;)11 Ka,-ranla:r:nın hnayasadaki yeri, Ma 1en-1 ş 'in Teo.ei Anac.ı v e 1ike le:::-i'::ıin konu olarak iş-
lendi~i bu seniner sorunda yapılan de g;e:ı.'J.endi~C'n8d8 üye_erinı::: E~i•tio çalışoaları:.ıdan çok yararla."'lcl:ı klcırını beli::.·tere;.,;: bu v'..i:r ~,enine!'•·
lerin sık sı~ yapıln 1sı dil e~inde bulundular ~
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