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SRDin'lîR' de REFER.INDUM'u RÎZ KİLZANDIK

sını sendikaraz kazannıştır.

îş Malıkeııesinin verdiği karar dof:rrltusımda yapılan oyiaına so-
nucnnda, oylanaya katılan 5964 işçiden 5419'unun Sendikanız Maden-
Tc'o '-ir--i -n "i Qt= Rp-m Rpnfl-ikFı al arak nitelenen karsı sendıka^/'a o:Iş'e 2538'inin ise sarı sendika olarak nitelenen karşı sendikaya oy
verdikleri görülmüştür»

Böylece Erdeıair İşçisi serbest iradesiyle Sendikanız Maden-Iş'i
mş "Adınıza Toplu İş Sözleşmesini yapacak Sendika Maden-Iş tir"soçnış

deniştir.

Ereğli'de 17 Nisan 1975 taıtibânde yapılan REJinRAî'.Dlj'îl uygulana
sı sırasında Karabük, Kırıkkale ve İskenderun'dan getirilen kişile
rin REFERAliDUM'u engellemek amacıyla giriştikleri eylemler üzerine
sendikanızın Genel Sekreteri Melinet Ertürk, İçişleri Bakanına aşa-
gıdal-ıi telgrafı çekmiştir:

Sayın Oguzhan Asiltürk
İçişleri Bakanı
ANIn-iRA

Ea.radeniz Ereğli'sinde kurulu Demir—Çelik iabrikalarında çalı—
fail işçiler adına Toıılu Sözleşme yapma yetkisinin iıangi send.ikaya
P__j,t olduğunun REFERiiNDUT'I'la tespiti sırasında5

"Karabük, Kırıkkale ve -L,skenderun'dan getirilen 400 civarında
ı.iz komandoyuz diyen kişiler Milliyetçi Parti liderlerinin gönder-

5-- "Milliyetçi Cephenin zaferini görmek istiyoruz, ifadeli tel—
■T-raflo-Vi. yine Milliyetçi CeTjhenin işareti sanılan dievanlı kurt ulu-
n'^lam arasında okunduğunu ve bir çok Lrdeuir İşçisinin oy kullan-
-/.sına tehdit ve küfürlerle engel olunmak istendiği ö^renilniştir."

Gözler önünde oynanan bu oyunlara ve oy sandıklarının kaçırıl
mak istenmesine Jandarma kn-vvetlerinin acele aldığı tedbirlerle ön-

'is olmasına rağmen polisin seyirci kalması rejin ve demokratik
üpkl.^.rın korunması açısından tüm işçileri kuşkuya düşürmüştür.

Türkiye Maden>İş Sendikası
/■

Genel Sekreteri

Mehmet ERTuRK

TURKİVE MADEN (Ş SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.
PİSK'E

•  • TürKiyo Madon-lç Sandikas. adına Gonoi Baekan : Kemal TÜRKLER
• Barbaroa Bulvarı, No. 58, Beşiktaş

4kö0 74 --- 48 50 76 -- 48 50 76 . : ♦
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Sorumlu Van İsleri Mudutü : Kudret YILDIRIM
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TAflAB'da TOPLU SÖZLEBME IMZilLAKDI

Sendikai-^z ile XV. Bölf^-e Tensilciliginize ba^İı TASAŞ-TÜEK iilî-
1--AT.AA SiUnii.Ş. arasındaki Toplu Sözleşne görü.şnalei'i tarafların an-
laşnasıyla sonuçlannıştır.

Anlaşüaya gere; Toplu İş Sözleşuasinin süresi 2 yıl olup,
1 Ocak 1975 tarihinden itibaren geçerlidir.

Asgari Ücret saatte 600 Kuruştur.
Saat ücretlerine, 1 Ocak 1975'den itibaren 375 krş. 1 Ocak

1976'dan itibaden 375 krş. zan yapılnıştır.
Her Sözleşne yılında 90 günlük ücretleri tutarında ikraniye

alacak olejı üyel©2^inizin dini bayran günlerine ait ücretleri /<? 50
Z'3.rılı. ödenecek ve dini bayran arifelerinde saat çalışılacak ve
ücretleri tan ödenecektir. Ayrıca; üyelerinize her ay bir tan yev-
"iyeleri tutarında priu verilecektir.

Yıllık ücretli izne çıkan üyelerin, yıllik izin ikraniyeleri-
nin 650*-TL,'ye yükseltildiği Sözleşnede, yakacak yardım yılda
300.-TL, olarak belirlenmiştir., .

Üyelerimizin kıdem tazminatları, her kıdem yılı iğin 30_gün ü-
zeriiîden ödenecektir. Kanunî ihbar önellerine 7 güı:ı ilave edilmiş
tir, ' , ■ '

Îîş Kazası sebebiyle üyenin iş gücünün % X0 veya vda.'ia az az^al-
îiası halinde, işveren üyeye her % 1 için 400»-TL, tazminat öaeyecek»
tir.

Sosyal Yardımlar:
Evlenmede 800,-TL. , doğumda 600.-TL,,, ölitıde; üyenin ölümünde ya«

kınlarına 4,000,-TL,, yakınlarının ölümünde üyeye 750,-TL, , hor çocuk
için ayda 55,-TL, çocuk zammı, tahsil yardım; üyenin ilk okulda o-
lan her bir çocuğuna yılda 200^-TL,, orta öğrenimde olan her bir ço»
cuüuA-'a yılda 400,-TL, , yüksek talsil<-İde olan heh bir çopu^pana^ da yıl-
■^r>. 1,400,-TL, tahsil yardımı, işverence, yapılacaktır. U7yelerinize
bir öfjün duyurucu, kaliteli ve kalorili yemok işverence verilecek
tir. Yemek zamanı dışarıda bulunan üyelerinize, günde 20,-TL, net ye«
nek ücreti ödenecektir.

S.S.Kururm veya işyeri doktoruncu verilen istirahat günlerine
ait, Kurunca hiç verilmeyen günlerin tam ücreti işverence njeje ö-
denecektir.

Gece çalışan üyelerinizin saat ücretleri 75 krş. zamlı ödene«
çektir. " ■ •

BURSA'da TOPLAHTI YAPILDI

BurŞa YIII, Bölge Temsilciliğimize ba^lı^yetkinizin .işyerle-
PER/UvDUn'larla belirlendiği iUSKAULT, TOFAŞ, Ü'JTOrinde 7/apılan EElERAIvDUn'larla belirlendiği jhSKAULT, TOFAŞ, Ü'JTO ve

ROBEET BGSCIi işyerlerinin Ünite Teiisilcileri. ile 20 Nisan 1975 tari
hinde Mutlu Dügüh Salonunda- bir toplantı yapıldı.

Bursa XIII, Bölge Temsilcimiz; Selim Maiınutoglu'nun açtığı top'
l.j-ntıya, Genel Yürütme Kurulu Üyeleri; Mihnet .Ertürk, Hüseyin Ekin
ci, Hehnet Karaca ve Toplu Sözleşme Uzmanı Hasan Rasin Eriş^ Toygun
Eraeîîttı katıldılar.

Saat 11,00'de başlayan ve 16.30'a kadar süren toplantıda Ünite
Tonsilcilori aralarından işyeri Baştensilcisi ve Temsilcilerini seç
mişlerdir, Sendikanızın Yöneticilerininde söz alıp konuştuğu toplan
tıda, anıİaıi işyerlerinde Toplu Sözleşme hazırlıklarının nasıl ya-
rjilacagı saptanmış, üznaiı ve araştırmacı gönderileceği söylenmiştir.
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TöPL'J SüZL^^tn-İE D.UF-3SİKDirT HAl^KEvL'ER

goDkapı-lSTAI^UL I, BöIkg Terısl İçili?;!

M.A.K, Kanj'on Otobüs SAI^ işyeri ile b-u işyerinde çalışan üye
leriniz adına sendikanız arısında si.rdüri-len Soplu Dozlcşne Roruş-
n.ilerinin 25 Mart 1975 tariiıincıe uyv.şn.azlıkla sonnçlanrıc.sı üzerine
oluşturulau Uzlaştırna Kurulu çalışı alan devan etnokteo-iri

ERGaT İLAK. işyeri ile sen likanız arasında bir süre önce bavŞİa-
ys.n Toplu Sözleşme r^örüşneleri sürdı.rülncktvjiir•

ÂKEilRii II i Bölne Tensilcl lişli ;v^

İVAZ İmalat ve Taaiürat İşleri işyerinde işverenin■bÖlge^^Çaliş'-
: ■? Müdürlüsünde yajjılan Uzlaştırma Töj)lantısına katıluanası üzeri-■
ne sendikamz 7 İiısan 197.3 ta.oihiııde ^rev kararı almıştır.

İZMİR III. bölme Teiııilciliili

İDEiUj SAL"!, işyeri ile sendikanız arasınö.a bir sure once başla-
van Toplu Sözleşme görüşme 1 erinde çi.kan anlaşmazlık somanda secici-
kanız bu işyerinde 15 Risan 1975 tariiıinde grsv kararı almıştır.

Pendik-iSTANHüL IV. Jö]ge Temsilcilimi

HÛİYMAE DÖKÜM ve ElTTİRU SiüT. ^işyşri ile sendikamız arasında
bir süre önce başla3''an Topli; Sözleşme görüşmelerinin arl.aşnazlıkla
sonuçlanması üzerine oluşturulan Uzlaştırma ÎCuri'lunuii kararı kabul
adilmediginden sendikamız bu işyerinde 9 Hisan l-97b "t© grev kararı
almıştır.

Sendikanızın bu işyerinde grev kararı almasına neden olan baş
lıca uyuşmazlık konuları asgari ücret, ücret zamları, ikramiye, kı
dem tazminatı, yemek, yakacak yardımı ile diğer sosyal lıak ve men
faatlerdir.

Bölge Temsilciliğimize bagiı PRESİZ îlbTAL İma-
KîRKELÎ TELEVİZyOÛ AUTEW,__IA1ACIK ÎAiK, ^_işyerlo-

Ayrıca, yine bu
ls.t,_ aESEL , E.C.Ac , —.. , . ^ .. ,
ri ile sendikamız arasında Toplu Sözleşme goruşi'elorı sürdürülürken
DOUU GaLVSUİZ saç SAİT, işyeri ile s<;ndikamız arasında bir sure ön
ce başlayan Toplu Sözleşme görüşmeltirinin uyuşmazlıkla sonuçlaıanası
üzerine Uzlaştırma Kurulu ■ çalışmaları devaj.ı etmentedir.

YILDIZ GALVERİZ SAÇ SARı işyeri iXo sendikamız arasında bu' iş
yerinde çalışan üyelerimiz adına ya]:>ılacak Toplu Sözleşme görüşm-elj-
ri 15 Uisan 1975 tarihinde başlanışmıro

Levent-İSTAIIBUL VI. Bölge Tensilc_iliâi

ROTA MOTORLU TAÇITLA
İşyerinde çalışan üyeleri
leşne gorü.smeleri sürdürü
imi Ünivc-rsal Kablo SAİT. i
rinin uyuşmazlıkla sonuçl
turulması için konu Bölge

BOROrnLIY SAR. ve TİC
1975 tarihinde başlayan T
te mılaşmazlıkla sonuçlan
çalışmaları devam etmekte

R işyeri ile sendikanız arasında anılan
"İZ adına bir süre önce başlayan Toplu SÖz-
Ir:ektedir. TEMSA TEKRİR MAI;Z.S.IN. ve UUÎ-
şyerlerinde ise Toplu Sözleşme görüşmele-

;luş-arması üzerine Uzlaştırma Kurulunun
çalışma Müdürlüğüne iletilmiştir.
işyeri ile se.ndikamız a,rasınia 10 Şubat

„j:,lu Sözleşme görüşmelerinin 20 Mart 1975'
ması üzerine oluşturulan Uzlaştırma Kurul
diri
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TOnKİYE MADEN ^ |Ş SENDfKASf
T9«f<m, fiâsın-Yaym ve 'S'i-.Ka Paıresi

W«frflf Sfiesi, Ahmet Kutsi ec»r Cad fyo. lO
kıl 4 MERTER—AKSARAY
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