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ESK!§EH!R'de TOPLU SÖZLE§MEY! B!Z YAPIYORUZl 

ESK!§EHİR'd&ln ARQEL!K !§Q!LER! !C!N TOPLU SÖZLEŞME 
ÇAĞRISINDA BULUNDUK 

Bu yılın ilk aylarında Sendikar:1ızın Toplu Sözleşne ~nzaladığı_ 
büyük isyerlerinden biri olan !stanbul'daki ARÇh"'Iı!K Fabrıkasının bır 
benzeri . olanak ESK!ŞEHİR Organize Sanayii Bölgesinde kurulan ARÇEL!K 
A.Ş. işyerinde Toplu Sözleşne yaprıa yetkisini Sendikar:uz o.lnıştır. 

ESK!'Ş,EH!R Bölge Çalışr.ıa Müdürlü~ü ço~nlu~ kendisi: :de ö1~dugun
dan bahisle rıüracaat eden Ça~daş Metal-Işın itırazını reddetnış ge
rekli evrakını ibraz edenedi~inden Çağdaş Metal-İş hakla.nda 5/9/1975 
tarihinde aşa~daki kararı vexmiştir. 

a "Müdürlü@ı:ı.üze itirazda. bulunan Ça~daş Metaı-;ş_Se:r:ıd~k1;-sı 4/~/975 
~iliıü saat l?,30'a kadar evrak ib~az etne~e~le yetkisızlı~ııı:; ke~dıle
rininde kabul etmiş olaası nedenıyle ve ıtırazının kn.nunı nıtelıkte ve 
geçerli olmadı~ından reddine , bu durun , karşısında Türkiye Maden-!ş Ser.
dikasının Toplu !ş Sözl.eşoesi yapabilece~ine karar veril:ı:ıiştir. 11 

Her zatıan oldu~ gibi bu seferde,Çağdaş Metal-İş'in asıl rıaksa
dının sendikacılık yapmak de~ilde işçilerin yarıırına çalışan gerçek
çi, demvrioci sendikanın çalışnalarını engellemek oldugu ortaya çık
mıştır. 

ARÇEL!K A.Ş.'nin ESK!ŞEH!R'de yeni kurulnuş olan bu işyerinde ça
lışan 1000 işçi için işverene Toplu Sözleşoe ça~ısında bvlunan Sendi
kamız ön hazırlıkları tanaralaEıış imze.lano.cak Toplu Sözleş:ıenin tasla
ğı üzerinde gerekli rütuşları yapnak i~in Toplu Sözleşne Dairesinden 
b~r heyeti, ARÇELİK işçileri ·ile görüşnek üzere ESK!ŞEH!R'e gönderrıiş
tır. 

NASA§ !ŞC!LERİ'de BİZİMLE! 

• Pendik-İSTANBUL IV. Bölge Teosilcili~i:ı:;ıi.z sınırları içinde, Geb-
ze'de kurulu NASAŞ (Nevşehirliler Alüninyun San. A.Ş.) işyerinde bir 
süre~en_ber~ s~d~ülen_örgütlenrıe çalışrın~a~ı sonunda işyerinde çalı
şan ışçılerın tunu sendıkanız saflarında butunleştiler. 

Kendileri ile göriiştü~ünüz NASAŞ !ŞÇ!LER!, 1973 yılından beri 
sarı sendikaya karşı bir uücadele içinde olduklarını, daha o yıllarda 
ço@mlu~nun se11dikD.1:ııza üye oloalarına ra~ı:ıen Tek Mot-!ş ieinli sen
dikanın sahtecil~k yaparak sadece ve s~dece 17 üyesi ile :-,+ki alıp 
3 yıllık Toplu Sozleşrıe inza.ladı~ını sbylediler. 

İn~alanan Toplu Sözleşneninde bu sendikanın işçiriu de~ilde 
işverenın çıkarım. f?,ÖZ~tt~(!;ini gördüklerini belirten Nlı.SL l İ~Çl.LERI 
bu kez da.ha yogtm bır orgütlenne çnlışı:ıası sonunda. bu sorn.1ikayı işye
rinden sildiklerini anlattıl~r. 

N.ASAŞ !ŞÇ!LER!•nin saflarınıza katılne..sı üzerine seLdiknnız 
l~/9/1975 tarihinde işverene rı.idat __ bildirir.ıi ya.pmş ve T€1.t Met-!ş Sen
dılmsının yapmş oldugu Toplu !ş Sozloşr:ıesi sendikarıızca -yfu-füt::.:c.ev'.') 
başlanr.:ı.ıştır. ~ 

!şyerinde çalışım 634 işçiyi kası .. • 
nızca yürütülecek yürürlükteki Toplup! Y~ v1e bun~lll:1 bo1.ıe ~endıka-
tarihinde bitecektir. ş oz eşnesının suresı 1/9/975 
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BELDESAN' da TOPLL SÖZ;LE§LE :'.:1-IZ.J:.AYDI 

Sendikanız ile !stanbul'da Levent VI. Bölgeniz sııu.=l~rı içi~
de faaliyet gösteren "BELDES.AN NOTORüU VASITALAR S.ıiU. A.ş.n işyeri
arasında Toplu Sözleşn.e görüşnelerinin anlaşnazlıkla soı:.uçlaL:IBsı :i
zerine Sendikan.ı~alınan grev kararından sonra taraflar arasında. ya
pılan görüşueler olunlu sonuç vern.iş ve neticede uarafla= uyuşr:1az -
lık konularının tünü üzerinde anlaşnışlar.,lır • 

.Anlaşn.ayu. göre Sözleşne 1/6/1975 tarihinden itabare~ 2 yıl sü
re ile yürürlükte olacaktır. 

İşyeriı;ı,de asgari saat ücreti 625 kuruş olarak belir~en:ıiştir. 
Üyelerinizin saat ücretlerine 1/6/1975 tarihinden itibaren ~25, 

1/6/1979 tarihinden itibarende 425 kuruş zan yapılnıştır. 
Her Sözleşne yılında 90 1 ar günlük ücretleri tutarında ik:ra::iye 

alacak olan üyelerinize 1.000.-'1'1.ıe ~-.:."'.lık ücretli iz.in ödeneği ile 
500.-n.. dini bayral!l. ikraı:ıiyesi verıl t1cektir. Dini bayr~ arefeler-i~
de tan gün ücretli i_zin y&.,~cakJ.ardır. 

• Üyelerin.ize her sözle 9ue yılında ı.250.şer ~. yakacak ödene~ 
verilecektir. Üyelerinize Jlusal bayr3.D.larda ve genel tatillerde ya
pılan çalışualara ait ücretlerde% 100 zanlı ödenecektir. 

Üyelere günde bir ö~1 kaliteli ve doyurucu yenek, işverence ve
rilecektir. Üyelerinizin işyerine getirilip götürülileleri işveren ta
rafından özel vasıtalarla sağlanacaktır. 

.. So~yal_y~~n~ar, ; evlemıede 1.000.-TI.., doğunda; 750.-il.., ö
lünde; uyenın olur.unde ya.kınlarına 5,000 .. -TI.., yakınları!:lın ölünün.de 
üyeye 750--~~ çocuk zaı:ım.; her ay he~ çocuk için 50.-~., askerlik 
yardım 750.-~. olarak belirlennişti~. 

Üyelerinizin ilk okula devan ede~ her çocuğu için 250.-Tt., or
ta ve liseye giden her çocuğu için 350.-n.., yüksek tahsile devan e
den her çocuğu için 500.-~. tahsil yardıru işverence verilecektir. 

B~nların yanısıra ':1-Ye~eriIJ.ize sendikal, sosyal hak Ye nenfaat
ler ile iş enniyeti ve ışçı sa~:·.:q~ı tüzüğÜ hükfuıleriııe uygun haklar 
sağlan.Dıştır. 

ÖRGÜTLENME DA!RES!NDEN HABERLER 

Topkapı-!STANBUL I. Bölge Tensilciligi 

~opkapı-!STANBUL I. Bölge Te□silciliğine ba~lı işyerlerinden 
MAG!RUS OTOBÜS KAROSER! SAN. A.Ş. 'cJ.e Mehnet Bülbül Buşte.ısilcili~e, 
Lok:r.lan Beşyıldız, Ad@n Metin, Dursun Ateş, Yaşo.r Çılgın, Nuri Uzun
o~lu'da TeDsilciliklere atmdılnr. 

ANKARA II • . Bölge TensilciJ:iği 

Sendikanız Aıılcnra II. Bölgo Temsilciliğine Genel Yürütne Kurulu
rıuzmı 2/9/1975 tarihli karnrı ile XIV. Bölge T~IilSilciligi Orgn.:nizatö
rü Kenalettin Ünlü atrumış~ır. 

Bu görevde do.ha önce Ali Al tılık~ynak 'buluırn.m.ktaydı. 

!ZM!R IIIe Bölge Teosilcili~i 

!ZM!R III. Bölge Tensil~ili~iniz,e bnğlı ÖZ İ~ DÖKÜM ve IfüSLUK 
SAN.KOLL.ŞT!. işyerinde Tensilci seçici yr.pıluış Ba.şterısilciliğe; E
rol Yılnaz,Tensilcili~e; Naci Keleş seçiloişlerdi.J:'. 



Yine fZM!R I!I. Bölge Temsileiliğinize ba~lı DfZELSAN DİZEL 
POMPA ENJEKTÖR ve T!c. A,Ş, işyeri Teusilci se9imleri yapıldı. Se
çim sonucu Baştensilciliğe; Eı::ırullah Köker seçılirken Teosilcilik
lerede Şevket Boşoklu, Veli Bıçakçı ve Bat~i Çavuşo~lu seçildiler. 

Pendik-1STANBUL IV. Bö1ge 1 Ter1şilcil:Lği 
Pendik-!STANBUL IV. Bölge Tensilciliğiı:ıize bağlı NORTBEBN E

LEKTRİK TELEKOMUN!KASYON SAN.A.Ş. işyerinde yapılan Terısilci seçini 
sonucunda Mustafa Ge~ik Baştensilciliğe seçilniş 1 Tensilciliklere i
se Turan Oğuz, Aziz Özay, Ali Haydar .Avgörür, Alı Dede, Aydın Uçar, 
Hasan Y1ldız, Salih Gülgezen seçil~iş1erdir. 

Yine Pendik-İSTANBUL IV. Bölge Tensilciliğioize bağlı NET.AŞ E
SENTEPE Bölünü işyerinde Tensilci seçini yapılnış ve İrfan Durı:ıo.z 
Terasildiliğe se~ilniştir. 

§i_lahtaraga-İSTANBUL XIV. Bölge Tensileiligi 

Silahtarağa-!STANBUL XIV. Bölge Tensilciliğinize bağli METAL 
.KAPLA.l"IA SAN.ve T!C. A.Ş. işyerinde yapılan atanalar sonucu Başten

silciliğeıRenzi Akbaba, Tensilciliklcre;Torun Yazıeı, Mustafa Knra
çuha, Celal Işık getirıldiler. 

SAMSUN, D!REN!Ş!IIDE 45.ci GÜN 

Karadeniz BAKIR !ŞLETMELER:t Sar.ısun İzabe Tesislerinde çalışan 
iş9ilerin "Toplu Sözleşne yetkisini sahtecilikle alan Ça~daş Metal
!ş in adlarına Toplu İş Sözleşnesi yapanaye.cağını" ileri sürerek baş
lattıkln.r1 direniş işyeri dışında devan ederken işveren çeşitli ku
rum~ara başvurarak teknik eleman alna girişinlerinde bulunnaktadı:r. 

Ne varki işverenin bu davranışını kınayan teknik eleuanlar işye
tinde ~alışı:ınk istem€mekte ve işçilerin yasal lıaklar1tu. kbrutia fölun
da sürdürdükleri eyleui desteklediklerini belirtnektedirier, 

öte yandan işverenin sorunun kendilerini aotı~ı, soruna çözür;ı 
bulnak istenelerine rae;ınen bunun hükiliıetçe engellendıği doğrultusun
da sözler söylediğide yörede dolaşe.t1. söylentilerdir. 

• İlgili l;lB.ka:mların yaptığı inceleneler sonunda sahtecili~i kanıt-
lanan Çağdaş Metal•İş'in Toplu Sözleşoe yetkisinin iptali için sendi
kam.zın aştı~ı davanın 9 Eylül 1975 tarinde yapılan duruşnasında kar
şı sendika Vekilinin itirazları reddedilniş, yapılan sahteciliğin bir 
kez de İstm1bul Güzel Sanatlar Akadeuisinde seçilecek 3 kişilik bilir 
kişi heyetinoe tespitine karar verilniştir. 

Duruşoa, konunun öneni göztinüne alınarak 16 Eylül 1975 tarihine 
ertelenniştir, 

Bu arada Saosun Ağır Ceza Mahkenesinde Ça~aş Motal-İş Sendikası 
yöneticileri hakkında sahte özel,e resoi ırvrak düzenlcnek suçlarından 
iki ayrı dava açılrnş olup olaylara adı karışan noter hokkındn iso a
dalet baka.D.ll.8J_ndan dava açılnası için izin verilnesi beklennektodir. 


