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TOPLü sozle;:.îie DaİRESIFDEP haberler

standart belde'DE TOPLü SÜZLE;B'S İMZALANDI.
VI. Bölge Temsilciliğimize bağlı Standart Bel^e Tic.

ve San, A.^. il^ Setıdikamız arasındaki toplu sözleşme an
laşmazlığı neticesinde alınan grev kararından sonra,taraf
lar arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve ta
raf 1ar, 13/5/1975 tarihinde yaptıkları toplantıda anlaşmış-

-lardır.
^  Varılan anlaşmaya göre sözleşme,, 1/7/1': ?•'+ tarihinden
.itibaren iki yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Üyelerimizin saat ücretlerine, 1/7/197'^ tarihinden iti
baren 300 Iruruş, 1/7/1975 den itibaren 525 kuruş zam yapı
lacaktır .Yılda üç maaşlarj. tutarında ikramiye alacak olan
üyelerimize,yıllık ücretli izine çıktıklarında, 550.-i'L. i-
zin ödeneği verilecektir.

Üyelerimizin İndem tazminatları,beher kıdem yılına 30
gün üzerinden hesaplanarak ödenecelıtir.Normal fazla mesailer
5ü6Û,kendi hafta tatilinde çalışan üyelerimizin ücretleri %100
zamlı ödenmesi hususunda,taraflar anlaşmışlardır.

Üyelerimize yılda 750.-'I* yakacak yardımı ile 800.-T,
evlenme,600 .-TL. dofçum,üyenin ölümü halinde yakınlarına 2500,-TL,
yakınlarının ölümünde üyeye 50Ö.'"-İL. ölürn yardımı,üyenin ilkolnia
giden her bir çocuğuna yılda 250.-TL,orta öğretimde olan har bir
çocu'yına yılda 300.-'1,yüksek öğreniiTide olan her çocuğuna da:;
jTilda 500, -ü:. tahsil yardımı ve her çocuğu için ayda 25.-T çocuk
zammı verilecektir.

Tüm bu halclaırın yanısıra ■ üyelerimize, sosyal hak ve menfaat
ler ile sendikal prensiplerde de bir takım haklar alınmıştır.
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TOPLu SüZLEpME C-ÖR'Ü^TİELSEI DEVAP EDİYOR
Bölge temsilcilikleri: işyerleri:

1,Bölge Temsilciliğimize bağlı ÎTAÎ^ Kamyon ve otobüs sa
nayii A..Ş. ile 675 üyemiz adına,

IV.Bölge temsilciliğimize bağlı TASAŞ TURIi. AMBALAJ SAR
A.Ş. ile 510 üyemiz adına,

IV.Bölge temsilciliğimize bE-glia.DOÜU GALVONIZ Saç San ve
Tic A.Ş ile 90 üyemiz adına,

IV.Bölge temsilciliğimize bağlı GİMKO Tic ve San A.Ş. ile
-44-0 üyemiz adına,

VI.Bölge temsilciliğinize bağlı TEHSA Telcnik malzeme San,
ile 50 üyemiz adına,

VI.Bölge temsilciliğimize bağlı BORAMLAY San.ve Tic.Kol,
Şt. ile 310 üyemiz adına.

Toplam olarak altı rı.şyerinde, toplu sözleşme görüşmeleri
sürdürülüyor.

DİSKE BAÖUTÛİIKİYE maden-iş SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.
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Öte yandan, X1Y.Bölge Temsilciliğiniize bağlı BEKO TEIvBIK
SaJv. A.Ç. ile sürdürülmekte olan topT.u sösleşme görüşmeleri,
15/3/1975 tarihinde anlaşmazlıkla sonuçlandığından,Uzlaştırma
iıırulumm oluşturulması için,durum Bölge Çalışma îîüdÜT^lügüne
bildirilmiştir.

Bu iş7/-erimiz dışında Uzlaştırma Kurulnda olan diğer işyer-
1erimis şunlardır:

1.Bölge temsilciliğimize bağlı ÎI'IBAî îlAi^.SilTT. ÇELİK
EÇIA KiERİKiSI,
İV.Bölge Temsilciliğimize ba.'^lı liAYM/iK DOKÜÎi ve EİTTİKC-
SAK.,KiK.iS LMÎ. aft. ,
'^71. Bölge Temsilciliğimize bağlı PEOFILO Gitl'ü ve TİC.A.ç.
XIV. Bölge Temsilcilitimize bağlı T.IKEAL SA'".ve TÎC. A,Ş.
işyerleri.
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'GKZV KARARI ALIBni • lUYERLEEÎ ■  ■■

_XIV.Bölge Temsilcilivimis'-e bağlı TEL ÇİVİ SAÎI A.ş. ve DEİIAS
ÜEÎIIR ÇEKME S>t'Ll-K işyerlerindeki toplu sözleşme görüşme lor inin
anlaşmazlıkla neticelenmesi. . üzerine ,Uzlaştırma Kurul-unca
veri.len kararlar kabul edil.mediflAîi'Ten sendikamız,adı geçen iş
yerlerinde grev kararı almstır.

Grev kar^arıjıın. alınmasını gerektiren başlıca ur/uşmazlık konu-
nularını,Çalışma süreleri ,Asgari ücret ve ücret zamları »ikramiş'-e ,
■-^ıGeın ve ihbaı- taz-minatlaro. -ile bazı so,S7pal yardımlar teşkil et
mektedir.

Diğer taraftanjELEKTEO-lîEiTAL S/ü" A.Ç. işyerinde, 5/d/197d,
îu'EİDOLü DGKİ.TTİ SAjİ. A..Ş. işyerinde^ 2A/4/1.97'T,DöKUWAY A..Ş. isyerin-

^ 8/11/1974 ve gUKİIEOVÂ IIiü.îrA İİİAZAT SAK A.Ş.işyerinde 25/2/"
1975 tarihinde fiilen uygulanmasına başlıyan gtevler hâlâdevam
etmektedir. ,
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toplu sözle.şme görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlanacaktır.

ÖSGtîTLEKJ^S DaİEESÎLDEE HABERLER

•'GıKara 11.Bölge Temsilciligimizce yeni örgütlenen AIvGÜL
D.EB'İR (■/Uİ'GİE .EABRİKASI işşrerinde yapılan tem.silci seçimi sonu
cunda,Baştemsilcilige Recep Kılıç jtemsiciliklere ,Mustjıf a Yaman
Sezai Xİldirım,Turan Biçer seçildiler.

IV,Bölge Temsilciliğine bağlı îürkeli Anten fabrikası iş-
.V, yetinde işyeri baştemsilciligiiıe Murat özçşlik,temsilciliğe ise,

Halit Türkkan atanmışlardır.

çafraköy XVI. Bölge temsilciliğine bağlı aAKAK MaEÎNA SAI^.
işyerinde yapılan temsilcilik seçimleri sonucunda,işyeri
emsilciliî^ine Âli Alpa.sla.n, temsilciliğe ise Sadık ŞahinOH:-, "u

secll.cliler.
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