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iLznir III. Bö'..f;e ve Leveni;—ISIo /I, Bölge Iensi-uCİl-!-i5;ıerxnız
sınırları içinc.e bnluaan RENAUIjT Motorj.ii ili açı ar Izı-ir ye ^.■-stanDul
Servis Bakiri istasyonları işyerleri ile- Sordikanız arssıma Toplu
SÖzleşne görüşr-ielerinıln anlaşnayla sonuçiaraası üzerine Bd/.■./ı
tarikinde Toplu Sözleine inzalandı.

İki j'"!! stlreli olan ve 15/6/197' i- tarihinden ıtioaren yürürlü*
a tatige giren bu sözleşrıeyle haftalık çalışna süresi -rŞ saa;^ ha"^-'

li 2 gün olarak belirlendi»
"-

Ayrıca yapılan bu Toplu Sözleşneyle üyeleriniz;^ iılda _
^ 750«—Tİj* ücret zannı, nenettü ikrs.niyelennden ayrı o.Laraiv yı^ua j
^ ikraniye, 590.-TL» Yakacak Parası ve lOO-'-TL,- devan prj.n^ a ı acar i a.'.---

dır.

daCLcl

Tün bu alınan hakların yanısıra işyeri , nevcudunun 25 oranj..v
kanp yapna olanağı., servis, sosyal hak ve nenfaatler ııe j.ş en-

,  ̂ ^ -1 Ji _ V,T« 'Prj-n T1 .Q Sr.wxcu.İCL^-l- > v-.j- v j- ^ —— ^ - - - ay ..
niyeti ve işçi sağlığı konularında haklar sağlanan lu -op^u ,-ş bo.:'.--
leşnesinden 200 üyeniz yararlanacaktıro

K.A.N. ve TASAS'ta YETKl_AI^K

t istanbul I, Bölge Tensilciliğinıze bağlı Otonotıv Endüstris..
kolunda üretin yapan M,A,Nc Kanyon ve Otobüs Karoseri AoŞ« işyeıiny
de 700 bilinçli işçi bundan bir süre önce Türly-Iş e bag..ı çei.iji'--ş

-l_ ^ r ^ „ ̂ -1 r-ı-ı rr n Vc 1 T I P T» „ten İstifa ederek devrinci saflarınıza katıldiJ-sr.:
Çelik-Iş tarafından yapılan Toplu Sözleşne süresi dolduğundan

Sendikanız anıları işyerinde Toplu Sözleşne yapnok ıçy-n 5/12/-9/- s
çağrıda bulundu.

Yetkinin biranönce çıknası için 28/1/1975';^®..Sölgp Çalışna Mü
dürlüğüne giden üyelerinize Bölge Çalışna r' "'q-
yın işlerine başlandığını bildirdi o Eihayet 3^.^/1/1^, ,. ce SenniKanız
•;tolıine yotk:. kararı çıktıc

Sendikanızla anılan işyeri arasında Toplu foözleşne nörüşnele-
rine önünüzdeki günlerde başlanacaktır o

Ayrıca Pendik-IST. lY. Bölge Tensilciliğinıze bağlı^35ü üyeni
zin çalıştığı TASAŞ TÜRK İIÎBALAJ SAİÜ A.Ş. işyerinde osnaa.kanı.(1/1/1973 - 1/1/1975) tarihli Toplu Sozıeşnenın sureso-mn bıtri-sıy
le 6/12/1974'te yeni dönen Toplu Iş Sözleşnes.ini 7a.pnak loın çağrı
da bulundu»

Gerekli işlenlerin tananlannasıyla Bölge Çalışna îludurlugu
30/1/1975 tarihinde anılan işyerinde Toplu Sözleşne yapnc^_ye.^-SSendikanıza verdi. Bu kararını 31/1/1975'-e ılgımı Dairenize bııd
di,

Sendikenızla anılan işyeri arasında yeni dönen Toplu Sözleşne
gÖrüşnelerine 13/2/1975 tarihinde başlanacsktıro

ISK E 8A6UI TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKAŞINİN HABER AJANSIDIR.
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f?" i BURSA'da GÜgLÜYÜZ

Bursa XIII* Bölge Deusilciliginiz sınırları içinde kurulu
Maysan'dan sonra Robert Bosch, S,K*T. Mako^ Renault, Tefaş işyer
lerinin bilinçli işçileri devrinci saflarınıza katıldılar.

Bursa İşçisinin "Sendikanız Madeu-îş'tir" denesi ile Bölgede
Sendikal faaliyetler yoğunlaştı.

15/1/1975 - 22/1/1975 tarihlerinde Yİ., Yll., XIV. Bölge Ten-
silciliklerinize bağlı işyerlerinin işyeri Baştensilci ve Tensilci-
leri kalabalık gruplar halinde Renault'ta çalışan arkadaşlarının
sarı şebekelerden biran önce kurtulnası anacıyla Bursa'ya gittiler.
Sarı sendikalardan istifalarına yardıncı oldular.

19/1/1975 tarihinde de Robert Bosch işyerinin 1604 Nolu Lokal
Kongresi yapıldı. Genel Başkan Vekilleri; Bahtiyar Erkul, Hakkı Öz-
türk ve Toplu Sözleşne Uznanr. Toygıın Eraslan'ın yanısıra bu top
lantıya Renault» Tofaş, Mako, S.K.T. işyerlerinde Örgütlenne çalış-
nalarına öncülük eden üyelerinizde bu toplantıya katıldılar.

Balıtiyar Erkul'un Başkanlığını yaptığı bu toplantıda 1604 No
lu Lokal îönetin Kurulu üyeleri seçildi.

Bu seçin sonunda Başkanlığa; Enver Işıklar, Başkan Vekilliğine*
Rasin Yaşar, Raportörlüğe; Canan Yağcı, Üyeliklere; Mustafa Özpay, '
gelin Kutuk, Basri Önür, Nedin Zeybek seçildiler.

Örgütlenne çalışnalarının hızla sürdürüldüğü bu Bölgeye 1/2/975
tarihinde Genel Başkan Vekilleri Hüseyin Ekinci ve Bahtiyar Erkul
(^j-gütlenne çalışnalarını yerinde denetlenek, daha önce kurulnuş o-
lau örgütlenne Konitesinin 100'ü aşkın elenanıyla Örgütlenne çaliş-
na ve progranlarını birlikte görüşnek ve düzenlenek için gittiler.

Bu anaçla, Türk Metal ve Bursa Metal-îş'ten ayrılarak-safları-
j3iza katılan Mako İşçileriyle 2/2/1975 tarihinde bir toplantı yaptı
lar.

NETAS İŞÇİLERİ SAPLARIMIZDA

Pendik-İST, IV. Bölge Tensilciliginize bağlı Ünraniye'de kuru
lu 1500 işçinin çalıştığı Northern Elektrik Telekoninasyon A.Ş.(kı-ggt adıyla Netaş) İşçileri kendi işkolunuzda Tek Met-lş adıyla faa-
liyet gösteren Sendikadan topluca istifa ederek devrinci saflarınıza
Uıatrldılar.

Bunun üzerine Tekuet-lş, işyerinde örgütlenne çalışnalarını sür
düren Tunç Ay, Mustafa Gedik, Sakin Güneş ve Vural Koral kardeşleri
mizin Tensilcilik ve Üyelik sıfatlarını kaldırdı ve bu kardeşlerini-
2;i işverene şikâyet ederek, işçilerin sendika seçne özgürlüğ^ü en-gellenek istedi.

Fakat yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanan işçiler
5jek Met-lş'in tün oyunlarını bozarak bu sendikadan istifa ederek,sendikanıza üye oldular.

SİNAN Düzel'vi KAYBETTİK

Bıından bir süre Önce böbrek aneliyatı geçiren, rahatsızlığının
dahada artnasıyla Okmeydanı S.S.K. Hastahanesine yatırılan,24/1/975'

taburcu edilen Levent VI. Bölge Tensilciliginize bağlı Kavel işye
rinde çalışan üyeniz Sinan Düzci'1/2/1975 günü vefat etti.

Kaderli ailesine ve tün nesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz,
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