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17.12.1974 

ZATEL'de GREV KARARI ALDIK 

... IV, Bölge Terıısilciliğiniz sınırları içinde bulunan ZATEL PRES 
Dm(Ul'1 SAN, işyerindeki Toplu Sözleşme görüşnclerinin uyuşmazlıkla 
neticelenr.ıesi ve Uzlaştırr.ıa Kurulunca vcrileL karı:ırın kabul edilr.ıe
mesi üzerine SerıdikRnız adı geçen iş-yerinde 11/12/1974 tarihinde 
grev kararı alr.ııştır. Grev k-?-rarının alınuo.sını ge:ç-ektiren başlıca 

GY:1şoazlık konuları; Asgari Ucret, Ucret Zanları, Ikrar.ıiye, Yıllık 
ızın harçlıgı, Kıdem ve İhbar Taz:ıinatları, Yakacak Y~rdını ve di~er 
Sosyal yardımlardır. 

GULOK' ta TO?LLJ SOZLE.:J1E iMZALAhDI 

SendikaBızla I. Bölge Teusilciliği sınırları içersinde kurulu 
bulunan GÜLOK ıLEKTR1K SAN. A.Ş. işyeri arasında. devam eden Toplu 
SözleşL1e görüı?meleri anlo.şBayla sonuçlandı. 

Anlaşmaya göre; Toplu Sözleşoenin süresi iki yıl olarak belir
lendi, AsgGri ücretler , sözleşrıenin birinci yılında saatte 600 krş., 
ikinci yılında ise de saatte 650 krş. tur. 

23/9/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Toplu Sözleşme 
ile üyelerin saat ücretlerine; birinci yıl 350 krş., ikinci yıl ise 
yine 35o·krş. ieret zan.mı yapılacaktır. 

Her yıl ikı maaşları tutarında ikraniye ~lacak olan üyeler, şe
Mr ve kurban bayra:'.llarında 1000.-TL. ayrıca bayram ikro.rıiyesi ala
~lardır. 

Yıllık izne çıkan üyelerin, yıllık izin ikr~niyelerinin 1000.-~. 
ye yükseltildiği söüeşrıede, yakacak yardıuı 1250.-TL, olarak belir
lenmiştir, 

Üyelerin lndem t~zninatları 35 güne yüksel tilrıiş, ayrıca üyele
rinizin tahsildeki çccuklarına; ilk okul için yılda 250,-~., Orta ve 
lise için l..QO.--TL. Y·iksek tahsil için 600,-l. to.lısil yr.ı.rdırıı yapıla
cak, kendisi okula devan eden üyt,lerde bu tahsil yardırılarından ya
rarlanacak) o.rd:Lr, 

Sosyal hak ve r1enfaatler il8 !$ Eı:ıniyoti ve !şçi Sn~ııgı konu
larında da haklar sııttlanan bu toplu iş sözleşLesinden (355) üyemiz 
istifade ed0cektir, 

DISK Y JNET!I>ı KUHülıU TOPLA:ti• DI 

Türkije D(JVrinci !şçi SE,n<iikalo.rl. Kon~ed~rus:yo1;1u (D!~K) Yöne
tim Kurulu, Seı,dilrn Bı.şkanlarıyla genişle:tııl11ış bıçınıde l~/12/1974 
tarihinde ola~ı:,.n topl1.rıtısını yarmıştır. 
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. Toplantıda D!SK'e katılma kararı alan dokuz sendikanın üyelik 
rıur~ca~tl~rı görüşülmüş v~ karara bağlanmştır. Toplant~da ayrıca 
bugunk,ü Sıyasal ve Ekononık bunalın hakkında genel görüşoe yapılmş 
bunu Orgütlenne konusundaki I!lÜzakereler izihe:raiştir. 

KISA HABERLER 

Eskişehir XII. Bölge Terısilciliğirıize bağlı ENT!L işyerinde 
6/12/1974 tarihinde yapılan_Tensilci seçiı:::ıinde Baştensilciliğe; Ha
lil Gülen T0nsilciliklere; Israet Ayrancı, Ali Sön.nez, Hasan Tekin, 
Muzaffer Çetin ve Ahmet Çoşkun seçildiler. 

XXX 

. Levent VI. Bölge Tensilciliğiniz sınırları içinde bulunan FRO-
YiLO i~erindeki üyelerinizle 13/12/1974 tarihinde bir salon top
lantısı yapıldı. 

Bu toplantı, yeni dönem Toplu Sozleşne görüşnelerinde yer ala
cak istekleri belirlenek arıacınd~ydı. 

X X X 

Örgütleru::e Dairesi tarafından tertiplenen .Ankara II. Bölge Te2-
silcilik Kurul toplantısı 8/12/1974 tarihinde yapıldı. 

Bölgesel sorunların görüşüldü~ toplantıya Genel Yürütme Kurulu 
Üyelerinizden Genel Başkan Vekili Mehrıet Karaca katıldı. 

XXX 

Sendikanızın Örgütlen.~e Dairesinin bütün Bölgelerdeki işyeri 
Sendika Baştensilcisi, Tensilci ve ~al Temsilcileriyle sürekli o
larak yaptııı toplantıların sonuncusu 15/12/1974 ~azar günü Bursa'da 

• yapılr.uştır. 

XXX 

Bugüne kadar y1:ı;ılan bu seri toplantılar II., III., IV., VI., 
VII. Bölge :.Jrd,J yap Llrıış ancak , I. Bölge Tensilcili~inin yapılnası 
gerekli olt,n toplantısı ise o sıralardaki yoğun Örgütlenne çalışna
ları nedeniyle bir 3-Cre crtelcnniştir . 


