
aHa AjANSI
S-rvi

t.

975/11

Tarih

28*2.1975

PEESÎZ I  -1 , REİSSAPPJM;

ri'iP]:IT-Î8'g 51E1

PGn ''.ilı-İs1:anbul IV, Pol[-';o T-.jiısilcilii'liuızo _ bayii PRESİZ HLTaL
İIPILAI SAN. A.Ş. if?yûrinlo Sendikanızla Tel::.iGt-lB vo Mctal-İş Sen
dikaları arasında Topla Sözleşne Yetki Uyuş::azliyinin çılması üzg-

Bölye Çalıçna Müdürlü iii le 2. îş MahlîGLiisiidn allığı bu karar
dof^rultusunda 2V2/1975 tarihinde bu işyerinde Roierandun yapılaca
ğını Sondikaıaıza bildirdic

Gizli oy, açık tasnif ilkesiyle bıı işyerinde 2^-/2/1075 tarihin
de yapılan Roferandu:.: sonucunda Sendikauız 291 oy Teluaet-lş 5^» Ng-
tal-îş 2 oy eldi.

Böylece üyeloririz alına aktedilecelc Toplu Sözleşne yetkisi iş
çilerin kendi iradeleriyle Sen:likaraz lehine sonuçlandı.

TOPLU Sözle; ?M]i daIresirdeu iliberipr

III. Bölp-e İZMİR ■ •

.z::ıir

İIZMlR'de A işyerinde Toplu Sözleşî's Görüçneleri sürdürülüyor.
III. Bölye Tensilciliyinize bay^ı Manisa crganize bölgesindeBASINÇLI DÖEUH SAN., GUNEÇ MA-

' yeleri:".iz adına Sondikanızca
Gş.' iG juj.'uş.'.:WjLc:x'-L iHİeıı levai-. Gt;Lei\.te tir. Gbrüş-

:4.erin anlaşnayla sonucla:rnası halinde anılan işyerlerinde aktedi-
■■ ' lacaktır. Ayrı-

ilo TEİCÎIİAL

.eçne Görüşnelerine önünüzdeki gimlorde başlanacaktır.

'  IV> BöIrg PENDÎK
Pendik IV. Böl-';e Tensilciligir.iize bağlı AS IniyNAIi! ELEllTRODLA.-

Rl'nı üreten ILdYÎRÜv'ToIlNİĞİ SAN.ve TİC. A.§. işyerinde 17/1/1975 ta
rihinde başlayan Toplu Sözleşne Görüşneleri 25/2/1975 tarihinde Uz-
laştır.'iaya git '..e'len sonuçlanlı ve anılan işyerinde Sendikanazca_ ü-
yoleriniz alına_yapılan il]c sözlcp-ie ol:ıasıua karşın başarılı bir
T'jplu Sözleşne İ'.'ızalandı.

1/1/1975 tarihinle yü:cürlüge giren ve 2 yıl süreli olan bu Top
lu İş Sözleşn.osij/le üyeleriniz saat ücretlerine 1. yıl 275 Itcş'. , 2.
yıl 275 hrş. zanı alacaklar lir.

Ayrıca kıden taz:ânatının 30 güne yükseltildiği Tv^plu Sözleş-
neyl® yılda 2..naaş tutarınlLa ikraniye, 750.-TL, yakacak j^ardüa500,-TL. izin ödeneği alacak olan üyeleri: âz S.S,iv.' darı alacakları
istirahatl-rri kaç ;-;ün olursa olsun. Kurnaca odennoyen 2 .günün ücre
ti i..;vcroncU ölonocoktir.

DİSK'E BAĞU TÜRKİYE maden-iş SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.

SAHiÖI ; Türkiye Maden-iş Sendikası adına Genel Başkan; Kemal TÜRKLER
ADRES : Barbaros Bulvarı, No, 58, Beşiktaş —- istanbul
Tol.; 48 50 74 - 48 50 75 — 48 50 76 '
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înzalanan Eoplu Sözleşneyle nornal fazla nosailer % 60 Rajıa-
zaııla yer.ıek j^oniyen üyelerinize yerilecek yenck poyrası 900 krş'^tur^
Evlenne yardım 1,200.-TL. , Doğun Yardım?50.-TL, üyenizir ölünürde
ölün yardım 5.000.-TL, üyenin yakınının ölü:uünde 750.-TL,'dır. Ço
cuk parası 25.-Tl. Çocukları tahsilde elan üj-elerinizo tahsil yar-
dınları ilk okul" için 250.-Tl. Orta ve Lise için ^00,-TL. Üniversi
te için 600.-TL. olarak helirlenıeiştir.

Tün hu alınanı hakların yanısıra üyeleriy:ize çeşitli sosj/al hak
ve yardınlarında şahlandığı Toplu İş Sbsleşnosindon 100 üyeniz ya
rarlanacaktır.

Yine ajaıı Bölgre Tensilciliginâze bağlı Şayırova-KalRTilL • da. ku
rulu 2300 işçinijı çalıştığı ARÇELİK işyeri ile öcndikanız arasında
başlayan Toplu ^czleşne Görüşnoleri anlaşnazlıkla so3.ıuçlaiT.:îası üze
rine oluşturulan Uzlaştırrıa Kurul kararını 26/2/1975 tarihin;le ta
rafların kabulüne sunnuş ve Sendikanız Irurul kararını ro;ldetniştir.

Reddedilen bu karara ^öre; Ücret zanları saatte 1. yıl 325 Ia?ş.
2, yıl 325 la?ş., Kıden Tazninatı 30 gün Üretin prird 1.850*-TL. ' den
aşağı olnanak üzere, izin ödeneği 800,-TL. Yakacalv yardım 1.000.-TL.
Dini bayrai-i ödeneği 400.-TL., Gece za.mı saat ücreti 14.-TL,'ya kadar
elîuılara 140 krş., 14.--TL. 'dan yukarı olanlara % .10 olarak belirlen--
nişti.

"VT, Bölge Levent-IST,.

Levent VI. Eölo;e Tensilciliginize bayii Fres isleri yapan TEîî-
SA iş^^crinde çalışan 70 işçinin sendikamza üye cLn.aları üzerine
üyeleriniz adına Toplu Sözleşiıo yapna yetkisini alan Senlikamzla
anılan işyeri arası.nda Tt.-plu 'Söaİeşv-ie Görüşnelcrine 4/5/1975 tari
hin .le başlanacaktır.

.,/rıca yine ayjıı Bölğd Te".'.silciligi;::ize bağlı Kağıthane'de ku
rulu lJNIIOI ILiBLO ^-ABRİKASI' nla çalışan 70 işçinin Oz Mu-on-lş' te.n
topluca istifa ederek saflarınıza katılonsı üzerine Sondikamz bu
işycarinde çalışan üyeleriniz adına T --plu Sözleşne yapııak için Bölge
Çalışna Mü.lürlügüııden yetki, beklc-.nektedir.

ilecidiyeköy' de kurulu REHAULT'un Taııir Servisi olan ROTA işye
rinde de 60 üyer.üz adına Sendikanız Toplu Sözleşne Görüşi.ielorine
başlenak üzere Bölge Çalı.şna lîüdürlügünden yetki beklenektedir.

Yine bu Bölge Toıosilciligiiiiz sınırları içinde Icurulu bulunan
Elektrikli Ev Aletleri üreten, 1800 üyenizin çalıştığı PROilnO iş-
yoriyle Sendika''iiz arasında basla.van j'eni dönen Toplu. Sözleşne Gö-
rüşnelerinin anlaşnazlıkla sonuçlânnası üzerine 26/2/1975 tarihiri.Tc-
uyuşııazlık zax:>tı tutulnuştur.

XIII. Bölge BURSA

Bursa XIII. Bölge Tensilciliginiz sınırları içinde Icurulu Ot,.—
.oiotiv San. (R.ERAULT, TOFAö) ve Madeni Eşya işkolunda üretiv: yapan,
tü; işyerlerinde çalışan üyeleriniz adına yapılacak ;/eni dönen Top
lu îş Sözleşr.eleri için ön çalışnalorı yapın Sondikamz gerekli
prosedür işleril-,:;rine baslai.ııştır.

Bu çalışı.'.alarla ilgili olaralc Bölge Teusilci.niz Selin Mahnut-
cglu; (Sendikanız Ma.len-îş'tir) diyen Bursa işçisi bu kararlarını
yapılacak Referanduii'la kanıtlayacak ve böylcİikle sendikanız yöre
de iş kolunuzda üretin yapan türı işyerlerinde çalışa]! iş-ciler adı^
na Toj;)lu Sözleşne yaprıa yetkisi alarak yeni donen Toplu oözleşne
GörüşneleriiLO başlanacaktır do'.iiştir.
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