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ÎZPiÎEDEKÎ EFE TAI^IM FLAİl'DA TOFLU SÜZLEyME
îı^ZALAjTDI

tZNÎR III.Eölge Temailciligimiı&e "bağlı EFE TARIÎi MAK.SAI^.
A.3. ile Bölge îemsaJjıiliââjaia arsuaıntîa sürdürülmekte olan toplu
sözleşme görüşmeleri 'anlaşmayla-neticeIsa^aiş» 18.10,975 güaü
SÖs.î.fi>şıa^ ^^mİamn-Lştir.

1.9.975 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşme 2 yıl süre
li olup üyelerimizin yevmiyelerine birinci yılda 27.-1. 2. yılda
(1.9.976 tarihinden itibaren) de 27.-1. olmak üzere ücret zammı
yapılmıştır.

l'ılda 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye, yıllık yakacak
yardımı, yıllık ücretli izin harçlığı, çocuk zammı ve dif^er sos
yal yardımlar ve haklar alınmıştır.

Bu toplu sözleşmeden 158 üyemiz istifade edecektir.

KAYSERİ ILILATYA ve ELAZIĞ İLLERİMİZDE
ORGÜTLEIÜÎE ÇALiyilALARI YjVPAR' HEYET 0L13I1L.U

İNTİBALARLA DÖNDÜ

Ankara-Kayseri-Malatya ve Elazıf^'ı kapsayan örgütlenme çalış
malarını yönlendirmek amaöıyla Sendikamızın Genel Başkan Vekili
.y?. f^SÜtlenme Dairesi Başkanı Hakkı üZTÜKK ile örgütlenme DairesiJjıuduru Süleyman ÜSTÜN 13-21 Skim tarihleri arasınön bu illerimiz

de incelemeler yaptılar.
..B'U incelemelerinde işçi sınıfının. Devrimci mücadelede tek

örgüt olan DİSK'e bu yöredeki emekçilerin aşırı ilgilerini gözlem
lediler.

Genel Başkan Vekilimiz Hakkı ÖZTÜRK yaptıkları incelemeleriyle
ilgili şunları 'söyledi;

"Bu illerdeki sanayi potansiyeli yüksek, sanayi hayatı canlı
dır.

Nufusu 200,000 civarında olan Kayseri ilimizde çeşitli iş
kollarında yaklaşık olarak I5 bin işçi çalışmaktadır.

Burada bizim iş kolumuzda olan 19 iş yeri bulunmakta bunla
rın içinde en önemli yeri ÇÜÎTKHR almaktadır. xialen V)jrulus safha
sında olan bu işyeri tam üretime geçildiğinde yaklaşık olarak
U.. nnn -În^^-Î ı'>aTtc!+-,T'Q/^Q'lr+-Tr>, TCl HC. T.,

saflarıdır, demektedirler.

Oniırnüzdeki günlerde tekrar Kayseriye gidilecek. Nisan 1976 da
"toplu sözleşmesi bitecek olan ÇÎKKUR işçileriyle "böplaıi'tı yapıla-^
ralc bu arkadaşlarımızın haklarını alabilmeleri için yeni dönem
toj)lu sözleşmeyi onlar -adına SondikajTiız yapacaktır.

TÜftKJyE MADIN
Ictve Mwier>,i(y,

İŞ 8fHOHtAŞlNirl HAjSÜt AMNÖlÖiR.
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Kayseride bulvmdu;^^;?.uz süre içinde sosyni iş sendikasının
şubesinde yaptı|Çiiiız iki toplantıda çoşitli iş yerlerinden gelen
İŞÇİ arkadaşlara sendikanızın tenel ve ilke ,aj.iaçlarını ve örgüt-
lenne^yönte'aini anlattık. Yaptıfşıv.ıız incelemelerde bu bölge etıek—
çilerinin gerek^sendikanıza gerekse DİSK*o ilgisinin yüksek oldu
ğunu gördük,Bu ilinizde örgütlennenin kısa zananda gorçekleçaoeaii
kaniBindaym, ^

ilinizde ise sanayileşne daha çok gıda ve tekstil iş—
kollarında be^rg^^ş^ktedir-el8-Ekin-1975 günü TÖBDER tarafından
cıuzonıeîien Cjiiııtiiiiıizd.e DGiiokpa.'bik kurtuluşX3.d?hi görevleri nelerdir?*'
ıconulu toplantıya_katıldık,Çok sayıda işçinin izlediği bu toplantı
da; Denokratık örgütlerin bugün önde gelen görevinin Demokratik or-
taj.u ayakta tutmak,çalışan kesinin Devrimci örgütlerde toplanmasına

sınıfsal bilinçlenmelerine katkıda bulunmak olduOTnu
Milattık,Ayrıca işçi sınıfının bilinçlenııesi yolunda yapılaç-ak ça-r

ilgili pratik örneklemeler verdik»
4. örgütünüz DISE'e ve Sendikanıza karşı senpatinint artuakta olduğunu_gördüko

Elazığ ilimzde hemen,henen bütün işkollarını kapsayan bir
sanayileşme var.Burasıda p;iderek büyük bir sanayi merkezi haline
geİnektedir.Elazığ Dof^da,işkolunuzda ençok işçinin bulunacağı birıl oİna yolundadır.Örneğin5 EEEEO KROM işyerinde (İlerde) 5-8 bin
civarında işçi çalışacalçtnr, / ^ j-u

Örgütlenme ön çalışması niteliğinde olan incelemelerimizde
JLtİı sendikaların,işçi sınıfını bilinçlendirnevböylelikle onun kendi davasında sez ve karar sahibi olması için ka—
nldİİvinSÎÎ?? aursun,ekono£iik çücadelode bile nekadar başarısxzolduklarını,İŞçilerin Devrimci sendikalarda bütünleşmeyi içtenlikle
arzuladıklarını bırkez daha müşahade ettik.

LEVEIîT-ISÎANBUL VI.BÖLGEMİZDE SAKLARIZA
YEKİ KATILMALAR OLDU

VI,Bölgeniz hudutları içinde InîruİTi bnln-nj^n
lERSlM ALETLERİ, GAR-ÎŞ ÇELİK EŞİA işyerle-

^ olan,toplan 130 kişi sendikaımza üye olarak saflarınıza katılmışlardır.

TEMSA mıDENl EŞYA A.Ş.İŞYERİ BAŞTEMSİLCİSİ
TEKRAR İSİİDS BAŞLAYACAK

Levent-İSTAITBUL VI.Bölge tensilciliğinize bağlı 4,Levent'teIrurulu TEMSA MADENİ EŞYA A.Ş.işyerinden 18-8-1975 tarihinde suçsuz
yere işten uzaklaştırılan Eaştensilci MİTAT ŞAEBUDAK'ın işine "dönmesi
ıçııı,Sendikanız hukuk dairesi bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaatla
konuyu II Hakem Kuruluna götürmüştü.Kurulun 22 Ekin 1975 tarilıinde
yaptı;::;ı topl-antıda arkadaşınız Şarbudalc'ın tela?ar eski işine dönmesi-ne karar verilnlş.-r karar kendisine ve igvereno tebliğ ISLlşti?!
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