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_SÎSK: SİİKİZ YASimi

gerçek ekonöuik örgütü olan nt^TrC  -vTia ıCi İşçi Sendikalara Konfeöeraayof'i'u), T 3 Bub'^t 1 ••
k-aruluşunun sekizinci yılmı doldurnuşt^ıp;. 9 I975 g-onu,.
seV.-z;inci°v?Sönü^^ Başkanı Kenal TtÖSLEE, DiSF'in-^-.zıncı yıl^onunu nodenıyla bir nesai Ya^'inlavn--f-ır» fTifrDi7-T""T^İ
nosagında özetle şunları 8Öjleu:.şti^. ja, ınla^,,uir, TÜ5KISR,

yılclönününü kutlananın büyük kıy,ancı i-
1  Sınıfınız., gerçek çıkarlarını savunuolc h-^t^İTr^n
İl yılı geriirtımkt^ Ü sonra sekiz başarı-
lltik ^■ücaspll ırorf^ı sınıfınj.n hen ekono.aik, he."i de eo-îü aLotertS pSoSeîeleriSkü'? Hcrtüx..Olduk YÜZ binlerce i-ci bîBT • ® ulaşnasında güçlü bir örgüt
nek için tıö- savunduğu ilkeleri kavata
laatır'lı DiVrİ'?"^? haklara.nı Icullana kullana DİSK'i buvü^e u "öz;nSîmâe?i kurtarıcı ötgütü olarak .? ör Snkösesinde 5îSK'S sSfn'Sı^SS b ^^r yurdJS iler
iSîS MkSkîS;yıl bir oncukı yılm rekorunu kırdı." . Y a-

ŞMI^BRLER BE7/Üİ_ EkTiTR
Şubat 1975 günlerinde MEHTER ve PENDİK* toih -p^,.

«-'ta Sonu

layaı/kSLrkSnoÎbaJkSİk;
raştiPo

I.o Bölge
BOLÜELERDER PL/İBERLER

bulun.ınbe^bfükreiz^kk ; oakkk'•H.A.B, Otobüs vo Kanyon iSntaîto, A srine 12/2/1975 tarihinde ba^lLdSl &ozleşı,.e Goruşnele-
Aynı Bölge Tensilciliginize bağlı BİLGE TIC* ve S^ıE' FOLi - mtişerleri ile, 77 üyenizi kapsıyacak Toplu Sözle^r^Gö^ü; SJif

daha önceki bultenlerıruzde de belirtildiği üzere UzlastarnS v, 'luıma verilen karar tarafla,rca kabul edilnedif^inden sSu^iS^z
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anilîSı^ işyerinde 12/^1975 tarihinde grev kararı alnıştırc
Yine aynı Bölge Tensilciliginiz sınırları içinde kurulu bulu

nan ÖRS çelik SOlR/l SÇYASI KABc ile riERGEELER TİGoA. Ş. işyerlerin
de Toplu öözleşne Görüşiıeleri devan otnektedir.

İŞYERİNDE TEMSİLCİ SEOİIİÎ Y/lPILDI

11/2/1975 tarihinde y;.\pLİan bu seçinde Baştensilcilige» Recep
Czbahadır^ Tensilöiliklere5 Ferit Çalnnal?;, Fevzi Batır, Hasan Koç,
Asın Günüşj Kazır; Özden geuirildiler-

I-Ll. Bölge

ETİTAG'ta TOPLU SÖZİüEŞriE.Î^ITAKDI

Iz-nir IIIe Bölge Tensilciligirrize bağlı ETİTaÇ ELEKTRİK TEÇHİ
ZATI İriALAT TESİSATI işyerinde varılrn anlaşnaya gere-: Sözleşne
1/1/1975 tarihinden itibarim 2 yu-l si re ile yürürlükte kalacak,ü~
yelerirrizin saat ücretlerine. I-, yılda 1/1/1975 tarz.hindon itiba-
r-an 275 krşo 2. yılda "d/l/19/5'dan itibaren. 287,5 krş. zan yapılnış-
tır.

Yılda 50 günlük ikraniye, te:aeti;ü ve ^00,-Tu, yıllık ücretli i-
zin ödeneği alacale olan üyelerinize evlenne, ölün, doğun gibi sos
yal' ya.rdınların yanışına, üyelerin ilk okulda olan her bir çocuğ-ana
y.ılda 250 o-TL, , orta ve lisijde olozyan her bir çocuğuna yılda 550..%-Tl..^
ve yüksek tahsilde olan çocuklarına da yılda 600<,-TLr tahsil yardım
ayrıca her'çocuk için ayda 25.,~TLo (^ocuk zaını verilecektir„

İş kazasında Ölen veya ç.alışna gücünün 2/3'ünü kaybeden üyeye,
işveren tarafıhdan 15 =.000e -TL tazninat ödenecektir.

Bunların yanıs.ıra üyelerinize 800 krş. değerinde bir öğün yenek
ve 300c.-TLo' sından aşağı oD.naııak üzere elbiselik kunaş verileceği gi
bi; her yıl 750o-TLc' yakacak ya.rdım alacak olan üyelerinizin işyeri
ne getirilip götürülneleri, işverence tenin edilen özel vasıtalai'la
sağlanacaktıro

Üyelerinize ayrıca; Askerlik yardım, iş enniyeti ve işçi sağ
lığı Tüzük Küldinleri haldcında da hak ve nenfaatler tenin ediiniştiro

IV-, Bölge

Pendik-IST, IV, Bölge Tonsilciliginiz sınırları içinde kurulu
bultınan ve Teknet-İş' ten istifa ederek saflarımza katılan HORTHERN
SLmTRİK TELEEOITİNİKASYON İA3RİKASI' nd£La çalışun işçiler ile 7/2/975
tarihinde bir toplantı yapıl lı. Bu t.':plantıya Genel Yürütne Kurulu

► 'yelerinden Mcümot -^rtürk;- Hüseyin Ekinci, Mohfiet Karaca ve Haldcı
Jztürk ile birlikte Örgütİenne Dairesi Müdürü "Nur e t tin Çavdargil ,,IV.
Bölge Tensilciiiiz Aden Karabaş-^ VI r. Bölge Tensilciriz Hiknot Arsİan,
KVIo Bölge Tensilciniz Hanefi Üztürk ile Sendika Te:ısilcileri katli
ni şiar dır.

Yine aynı Bölge Tensilcili.ğ;' sınırları içinde İmrulu bulunan
DOG'J GALVEHIZ, HAYTüiK DÖKÜM ve FİTTİITG SAK. işyerlerinde Toplu Söz
leşne Görüşueleri devan ederken AKÇELİK A,-Ş. işyeri Toplu Sözleşne -
GÖrüşneleri hakkında teşekkül eden Uzlaştırna Kurulu çalışnalarını
sürdürnekte-dir e

VI. Bölge

Levent-İST, Vi, Bölge Tonsilciliginiz sınırları içirüe kuriılu
bulunan BOROKK/IY işyerinde yetki alındı. Bu işyerinde Toplu Sözleş
ne görüşnelerine 13/2/1975 tarihinde başlanırken gene aym Bölge Ter>
silciliğiniz sınırları içinde bulunan PROFİLO SMd.ve TİC.,A-,Ş, işye
rinde Toplu Sözleşne görüşneleri devaiı etnektedir.
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SilaJıt.araga-IS'B» Xi¥-. Bölge Tencilcil iğiniz sıaırları. içinde
.raruln ■taulıı.ıan BEKG TErcluK i jyeninde 10/2/1975 tarininde Topln Söz-
leç-. .\e Görüş- .".elerine başlan.-la,

Tine Td'j işyerinde yaniıi BnKO, TrîINÎK işyerini Tapsie-an bir lîü'-
"teşebbis Lobal ]n,ır-uldn,- 3^..? No.lu Lo}-.al lenstin Kurnlundaj Başkanlı
ğa; Gani Aylo|anr. Başkan Vekil] J gine Cenc.l Kcsovalı , Ea: cr"börlüge:
Taşar Boğan^ üyeliklere: Almjt dlneral, Sjüp Atar, .lüse-yin özdenir
"ve Airi-,".ct ZiLo atandılar.,

Aj-nı B3].ge Terasilcili ;i liao bağlı TEîEAL SAEove TİGcA.cŞ-> ve DB-
rilS DEiTTH Ç.üü-'İE iAB . 2.1e sö.r iürülnekto pic.n Topln SDzleş:-e Göı.'üşne-
1 jri anlaşnazlıkia .".leticelendiglnden durui- Uzlaştır'na. Kumluna inti-
k.al ettiril-iiştir r

XVn:.. 3 31ge

Se.fcakiy-ÎSTc XVT„ Bölg.i Tensilciligini.z sınırlaa?3. içinde kuru-
l"i bulunan -CİİPEES işyerinde Top.iu Sö'/leş"~if- Görüşnelerini sürdüi'un /
T.3İC"aet--İş S.indikasi'ndan 200 i.şçi ietifa ei.erek Sendikanıza üye oln"uş-
lardır^

pılan
Bunun üzerine 9/2/197.5 "i-'arılıinde iMPEES'te çalışan işçilerle ya-

an. tonla. "itıda Xv'Io Bölg;î Tensilciî iz Hanefi Öztürk, Sendikanızın■
ilkelerini .ınlatnış ve çalış:laları bakkı.ri:..a geniş bilgi verniştir.
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