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DISiv jjAcKAlıiI

KEI'^'İ l^ıJEIİLER CEZAYÎRE GİTTİ

DİSK Genel Başkanı Kanal Türkler'in Daşkanlı(iın:la,Disk yü-
rütiTö larruln üyesi ve Kii:ya-iş Senlikası Genel Başkanı Dinçer
D':';3'u,Petki;:-iş Senlikası Genel Başkanı Kehr:et -^^ılınç,Disk Genel

: Bolcreter lardıi' ^cısı Sina Pa:'xUkçu, Cezayir e gittiler.
Petrol işçileri sendikasının davetlisi olarak Cezayire giden

\Disk Heyeti ,Petrol soruîıunün„ sen-gelişitelerinir-. uluslararası sen
dikal açıdan ele alınacağı toplantıda iınzrs-r- nul\n\acairiar..ır.

I  ̂ !>SRNaL'DE TOPLU S()ZLESHE İkZALAKDI

Silaiıtaraga XIV.Bölge Te'isiloiligi' -ize bad.-lı Prestcei ı Buz-
d daplarını üreten Ternal işyeri ile sen lika" .ız arasın.'.a 9.1.1975
tarihinle In-şlıyan toplu sözleşne görüşııeleri.ain 7.2.1975 tarihin
do uyuşnaalıkla. S'Uiuçlanrası üzerine oluşturulan ür:i>laritır"::.a Kuru
lunun kararı taraflarca kabul edil ligin".021 21.3.1975 tariiTinde,
t plu iş sözİGş-p.esi ioızalan; tıstır.

în.zala'ian bu toplu iş sözleş";.ıesi ,1.11. tariilinde.n itiba
ren 2 yıl süre lidir . Üyeleri" iiz ,1. yıl saat ücretlerine 300 louruş,
2 . yıl 300 icuruş za. alacaklardır.

Kıden tazı"ânatinin 3ü ğün )larak belirlendiği to^plu söz-
leş: -eya göre »üyeleriniz,yılda iki ^ laaş tutarınd.a ila?a:aiye »yılda
900 'i'b. yakıt yardı:"xi »700'L.. izin öde2iegi,900:u. evlen: 10 »lOOOlL. as
kerlik yardı::ı»60aiL. .doğun yartlını alacaklar-dır.Ayrıca üj-enin ö-
lü:-ü .halijide yakınlarına 3ŞGOK, »yakınlarının ölü. .ü hcalinde üyeye

.  600'xx.=. ölü:, yardır.ı 7/apılacaktır,Çocuk za::"":ının 2%. olarak sap
tandığı bu sözleşne ile »çocuğu ögreni" .de :lan "üyeleri- tizin her ço
cuğu için,ilkokul ögre^ıiıtinde olanlara 7/ılda 200Tb,, orta ve lise
ö,çreni"i".'.i yapanlara yıl.la 250IL. »Yüksek tahsilde ■.■Isu-.lara ^OOid. »
tahsil yar.dı:"':! yapılacaktır.

'  _ - Tü" ' bu hakların yanısıra»üyeleri.'dze türlü S'. 'syal hak ve ^.ien-
faatlerle sendikal prensiplerde de yeni haklar alın::ış olüp»i"faa-
lounan sözleş:"eden 145 üyer'hz yararlanacaktır.

TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.

H'B' " Maden-iş Sondikaaı adına Genel ' B^şkanT Kemal TÜRKLER
rES t Barbaros Bulvarı, No, 58, Bâçjktaş — letaabul
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ÖT?CrİKPLElTIli::DEN HaİIiISîLER.

CToDİcaDi) l.EöİKe •Te;:siloilisi--iize Eaylı Anka E ab 1 o±i

"i^e.c^^^G'- '^ucun^a,^ Recep Göîsyer ,îe..ısilciliklere ,Hakkı?ir;mrci,AbA.et-Doğan,Celal Tofarian,Riyazi Çelik,Orhan Akarfırat se
çildiler.

Yl.Höl-'^c

.j-pasxaij.,iıı.ı*ıx vaoaxufiJ-u u x t -i-,-; t» sHre önce
İ;i:ki ÜliIVERSAL KABIO A.b. ışyerın..e çalı.^.-.ii ı..çıleı Jir s\ır
sral;?.rı--aza katılmışlardı

TOPLu SÖZLE;. iiE DaİRESİHDEÎ': HaEI'İRLHR

.  : , . . .1.
İstaı^bul ('i"'(";T)kat)i) 1, Bölge tGmsil&ilil^i-J-z. ^s^ıırları içiî a

kurula bulunan İrGAİ işyerinde toplu sözleşi-e goruşnelerı neva: , e
"^Hİpikre-kir»

17.Bölge

İstazJİ>ul (Pen.lik) IV. Bölj^e t.ç- .sil'CİliKİ-'i^; sıkarları içinde
pıjılunan Takacık i'lakina'da toplu sözleşrıe.İUAiCVii. iirlüii.lcl, bici OUUİU O U .ü a. V' s « /.

,/r.a bölgede kurulu bulunan ECA işyerinde ne toplu sozleşne goruş \g-
ibrine başl.m-.iiştır. . . , . ^

Bilindiği gibi, 17.^.1975 tariiıiude bu ışj-erıno.e yapılan Rofe-
ya? ■ dur.; sonucu.n;la ECA işçileri sendika'nzı Toplu s o al eşi le yap_-akla
yotkili kılns.şlardı,Ayrıca yine bu bölgede^kurulu oulunan lıldız
halveı.ıia Saç Bab, i.syerinde çalışan ııyeleriniz a-lyc-^toplu sozleş-
■■ .e y-p'iak için yetki alınmış olup,Toplu söaleş ..o j'.,orxış. .elen için
;.--orek'li işle; :ler t av .a: A an aştır.

;:ld^ Bölge

ddskişehir XII. Bölge Te'isilciligirâz sınırları içinde bulunap
■■]s .ak işyerinde toplu oözleştaeleri son safhasına girerken,yine bu
bölgede kurulu lıulunan EIAAL Endüstri Yatırımları işyerinde top-^ölgorie nururu ivuiunajı nnTin nı.ı,LUtoi,x-j

söaleşme görüşmelerine baalanraştır,

Wl'^ 1. • •,. îKuH"'

.d' : "
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