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SENDİKAMIZ MAEEE-ÎŞ' tir

Sendikanız ile Otonobil-Iş Sendikası arasındaki- loplu Sözleş-
ne yetki anlaşnazlıgı, Kartal Maltepe'de kurulu E.P.A. .Eakrikası
isçilerinin üylejrıyla sendikanız lehine sonuçlanrııştır,

Sendikanız IV, Böl:-e lensilciligi sınırları dahilinde bulunan
E.C.A. PRES DÜKÜM SAN.A.Ş. işyerindeki işçiler sendikanıza üye ol-^
■:iuktan sonra, sendikanız aoıılan işjrerindeki üyeleriniz adına yapı-

^lacak Toplu Iş Süzloşncsi için, hu işyerinde'Toplu Sözleşne ça,^rı-
^ sındîi hulunıouştur. " " ^ •

A^/nı işyeri için Otonohil-Iş Sendikasıda çağrıda bulunduğundan
İstanbul Bölge Çalışna-Müdürlüğü karşılıklı çağrı ve itirazlar üze
rine taraflardanj gerekli belgeleri isteniş vo yaptığı incelene so
nucunda ibraz edilen belgeler üzerin'iii,-kesin karara varaj,;adıgınd:ın
banisle, bu işyerir.de REİERANDirî'I yapılnası gerektif^ini bunun da İş
Mahkeoıoİerine ait olduğunu karara bağlanıştır.

Bunun üzerine; 3» î.ş Mahkenesi bu işyerinde "REFERANDUM" ya-p-ıl-
nasına karar verniştir.

Daha sonra 17 Mart 1975 günü E.C.A. işyerinde "GİZLİ OY - AÇIK
SAYIM" yoluyla yapılan REEEÎLİNDÜM bonucunda 188 işçi sendikanız le-
Vıine 07f kullannış, Otonobil-İş ise ancak Gp oy alabilniştir.

SİMI-IO'da TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI
.  ̂ \

Pendik IV, Belge Tensilciliginize bağlı SİMECO SiliJ'.ve TlC.A.Ş,
l^.şycri ile__Senc,Likar:i2 arasında 24/2/1975 tarihinde başlayan Toplu

■  i3czlc;ş:.ıe Görüş:.eleri anla.ş:: ayla sonuçlanr.ıış ve Sendikanız ile anı
lan işyeri arasında 14/3/1975 tarihinde Tonlu İş Sözleşıeesi inza-
1 an "aştır,

Garıl-an bu anlaş-,laj^a göre Sözleşne 1/1/1975 tarihinden itiba
ren iki yıl süre ile 3/ürürlükte kalacaktır.

^ Üyelerinizin p.aat ücretlerine 1/1/1975 tarihinden itibaren
350 1/1/1976 tarihinden itibaren 350 krş, zan 7/-apılacaktır.
AS-Şari ücret Sözlc 'o.oenın birinci 7/ılında saat-te 600, İcrş, , ikinci
7fiİınla saatte 700 krş, ûarak saptannıştır,

İılda üçy..,aa.şları tutarında ikranâye alacak ola:ı üyeleriı-dze,
yıllık ücretli izine çıktıklarında 750.-TL, izin ödene;^i verilecek
tir-. . ■

Kıde-: Tazr-dnatının 30 fg-ün olarak belirlendikti bu Tonlu İş Söz-
göre; Gece çalışan üyelerinizin saat ücretleri" her sa.at

. . .

için /c .25 zanlı ödenecektir
esine

/

OlSKE BAĞLI TÜRKİYE MADEN İŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR!
SAHİBİ : Türkiyo Maden-lş Sendikası adına Genel Başkan; Kemal TÜRKLER
A"D,REŞ Barbaros Bulvarı, N.o. 68,' Beşlkta? —İstanbul
lei,: 48 60 74 -— 48 60 76 —- 48 50 76 ,
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Uyelerinize yxlda 900 =-TL. Yakacak Yariaîiı ile 900*-TL. Evlonne,
700.-TL, Doğun, üj'-enin ölünü halinde yakınlarına 3.000.-TL. yakınla
rının ölürıünçle üyeye 700.-TL. ölün yardırıl, üyenin ilk okula giden
her bir çocuğuna yılda 200,-TL, , orta öı^retiııde olan her bâr çocuğu
na yılda 300.-TL,, yüksek öf^retir.vde olan her çocuğuna da 500,-TL» tah
sil yardım, 800,-îl. askerlik yardı- .ı ve ü^relerinâzin her çocuğu
için ayda 35»-TL. çocuk za-.yaı verilecektir.

T-;;--,U" bu alınan hakların yanısıra üyelerinize, Sosyal hak vc ncn-
f-aatler ile sen Tikal prensiplerde de bir takın hakların alındığı bu
T- :plu İş Sözleşnesindon 450 üyeniz yararlanacaktır.

BURSA'da REIERid^DUM KARAHIkâ BEiZLİYORÜZ

i; I

Bursa XIII, Bölge Teıısilciligirâz sınırları içinde Inurulu Oto-
.'3tiv San. (RENAULT, lORAŞ) ve Madeni Eşya işkolunda üreti;'i yapan RO-

BER'T EOSCH, SET ve MAloO işyerlerinde oaİ^.nan ayelerirâz a-dına yapı
lacak yeni dönen Toplu İş Sözleşneleri için ön çalişnalar bitıâş
^şçilerin özgürce seçerek Örgütlendirdi Sendikalar tarafından re::
âi edilnesi için" Bursa Bölge Çalışna Müdürlümü_  _ . . .. İÜ bu iş y-erleriii-Ie

RERERARDUM yapılnası 'logrultusunda örnek bir karar verıâstir.
Bu işyerlerinde REÎ-ERj:!!®!!!!'un yapılabilv.ıesi için İş Mahkenesi-

nin vereceği karar beklennektedir.
Biliniigi gibi Bursa'da kurulu bu işyerlerinin Toplu Sözleşne-

lcri__l ̂ Nisan 1975* te bitecektir, Send-ikauizın Bölge .Te uzun süredir
sur-.lürdügü örgütlonne çalışr.ıaları Şubat ayı sonunda tarianlanni:;: bu-
luno.akta-lıri Iş Haiıkenesinin vereceği karar do,irultusunda RElERİdo-
DdM yapılioasiyla_ iletkinizin belirAeıu,*esi halinde bu işyerlerinde
j'-apılacak T'plu İş Sözleşnesinden toplan 5500 isçi yararlanacaktır.

EETAŞ'lı ÎŞglLERE YilRDlMLAR DEVAIT EDİYOR

Haklı davalarında, kararlı ola:!^ ETETAŞ İşçilerine, diğer işyerle-
rin-le çalışan işçi ark a: la şiarı tarafından başlatılan yardı-, kay.ıpanya-
sı hızla sürdürül" -.ektedir.

Silahtara.ga XIV, Eölfuo Tensilciligirâze bağlı ESTAŞ İşçilerinin
14/3/1975 tarihin.le başlattığı bu yar-dıı:; kanp-anyası, Leveıâ VI, Eöl-
Oc; 'densilciligiıâze bağlı PHILIPS GRUNDİG (Cihanı K-on:.':.) , VEGA, EuPER,

I^ZiLDESAN, rUP/EL i-şçilerinin katkısıyla Inzl-annı-ştır. Diğer işyerleri
.lo bu y-ar.ân kanpanyasına katılacaklarını açıklanışlardır.

AMZARA'da İKİ ÎSYERÎKDE

.d'j'
KAIEÎUSÜZ • LOKAVT d YGULAİ.'JH

linoıesi üzerine oluşturulan îJzlaştırna Kurulu 4/3/1975 tarihinde kara
rını verdi(

Bunun üzerine işveren 19 üyen-izin iş .akdine son vererek kanunsuz
l-;ka-\rt uyguladı, :

14/3/İ975 günü yapılan toplantıda işveren kurul kararını re-dde-
-'lii\ce sendikal :izd.a kabul- etneyerek, 15/3/1975 günü alınan . -:rev kararı,
i. '.v-erene ve ilgili yerlere bildirildi.

Yine ajmı Bölge Tensilciligiıâz sınırları içinde Ankara, îstcuıbul
Yolu 3 Ku'de kurulu Necati İvaza ait İvaz îr::alat ve Taahhüt işyerinde
kanunsuz -:>larak lokavt yapıldı,

M'"

-

-n b -f-
..... t ' --'"it-

,.âîÇV,/-.u



-3-

27/2/1975 günü üye bildirini yapılan işyerinde 28/2/1975 günü
T'enailci Murat Beyazıt'xn is akdi feshedildi. Aynı gün işverence
16 işçiye iş akitlerinin feshedildiği bildirildi. Bu hareketi pro
testo eden işçiler anılan işyerinde işi bıraknışiardır.

TOPLU SÖZLEBÎ^ÎE

DAİRESİNDEN KISA HüBLRLER

iv. Bölge ÇPendik-lST,)

IV, Bölge Tensilciliginize bağlı, yetkinizin işyerinde yapı
lan EElEiRAî^iDUM'la belirlendiği PRESİZ, METAL İMALAT SM.ve TIC.A.Ş.
işyeri ile sendikanız arasında üyeleriniz adına yapılacalc Toplu
bozleşne Görüşnelerine 21/5/1975 tarihinde başlanacaktır.

jçxı, xşye] _
;le çalışan üyeleriniz a.dına bir' süre önce başlatılan Toplu Sozleşne
Görüşn-elerinin anlaşnazlıkla sonuçlahnası üzerine oluşturulan Uzlaş-
tırna Kurulunun çalışnaları halen devan etuektedir.

VI, Bölge (Levent-İST.)

VI, Bölge Tvînsilciliginize bağlı BORANKAY SAN.TİC.ve KOLL.ŞTİ.
işyerİ7/le Sendikanız arasında 10/2/1975 tarihinde başlayan T -plu
Sözloşne Görüşneleri 20/3/1975- taribinde anlaşnazlıkla sonuçlannış-
tır.

Ayrıca yine bu Bölge Tensilcilî^nize bağlı UNİIOı KABLO işye-
rind-e çalışan üyelerirdz adına Toplu SÖzleşoıe yap:";ak için yetki__a-
lınuış olup, bu işyeri ile sendikanız arasında Toplu Sözleji'-e Gö-
rüşnloriııe önünüzdeki günlerde başlanacaktır, ROTA işyerinde ise
Toplu Sözleşi-e Görüşmelerine 17/3/1975 tarihinde başlaıiT-iştır.

XII, Bölfp (ESKİŞEKİR)

Eskişehir XII. Bölge Tn ısilciliginize bağlı 300 işçinin çalış
tığı ENTiL END, YATIRIMLARI ve TlC.A.Ş. işyerinde üyeleri'-iz adına
:-'apılacak Toplu Sözle-şoıe Görüşmelerimle 2l/3/l975 gmaıü başlan:.:ır:tır.

'jölge (Silahtaraga-ÎST,)
ölge Te; .silciliginize..bağlı, yetkinizin işyerinde y-apı-

XIV.

XIV. ^9

lan RE.IERANDUM'la beliıAenûigi TÜRId DEMİR DÖKÜÎ^ ÇOBAÜdÇEbrlE ÇELİIC
adiLDYATuE IhlB, işyeri ile sendikanız arasında üyeleriniz adına, yapı-
1-acak T-ıplu Sözlaşrıe Görüşmelerine 31/3/1975 tarihinde b-aşlaııacak-
tır.

Yine bu Bölge Temsilciliğinize bağlı EVAS EV ALETLERİ .8/dT,LTD.
ŞTİ. işyerinde Toplu Sözleşr.e yetkisi alınmış olup, önünüzdeki gün
lerle Toplu Sözlo.şn.e görüşmelerine başlanacaktır,

A;/rıca TSRNAL SAN. işyerinde Toplu Sözleşme görüar-n,:lerinin an-
1-aş naz İlki a sonuçlanması üzerine olu.oturulan Uzlaştırma Kurıılu ç-a-
lış.'Oaları deva/ı etmektedir, ^ ^

Diğer taraf t-an rUUT K>Lnf.'ON ve OTOBÜS SAN .A,Ş, , TLMSa TElRvİK iL'uj-
ZEME SAİİ, , YAKACIK MAKİNA JUiB.ve KEMÂLLER TEKÎUK OTOMAT SaN. işyer
leri ile sendikanaz arasında yapılan Toplu Sözleşne gorüs:^
ürlürülürken ELEKTROMETAL SAN.A.Ş, işyerinde 5/'^/^97^î ^aADOLU DO-
UM SAN.A.S, İşyerinde 2VVl97^, DÜKÜILİY A.Ş. işyerinde 8/11/197^

ve gUmUROVA MKİNA ÎMALAT S/dl.A.Ş. i.şyerinde 26/2/1975 tarıhlerın-
•len itib-aren sendikanızca fiilen uygu la imasın a baolanan grevler,
başarıyla devan etmektedir.
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