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B'JRSJ\. ' :la Z1tı,ER f1ADEH -!Q I in 

, ., .. r B1:-rsa XIII" _B~ l{;e T~, . s:..lc:-.)ii_5iı ı i~ s~nırlar~ için.ele kurulu 
O~ '· .ı ; ~ı V Snno T~ffA,·f ve REI AlJLT ıle MR.r1enı Eşya Işkolund.a faali,. 
yet ~osteren M.Al\.O ı şyerlerin-.le To_plu Sözleşne yapu aya yetkili 
Scnüı~anın ~aptarLınsı ~}ı~cı;~~a. r'.;alıke rıenin verdiği kcı.rar -:1..o~rul
tusunc.a 4 Nısan 1975 (;unu 1tbl • Jiı"'RAIID1JU vyguhı.:·1ası yapıldı . 

:r Du i f)yerl~riı:ır:.e. Gizlı Oy-Açık Sayın yaluyla yapılan I<.Ei:'E
Rlı.NDUM s rm1;1cunr.a ışçıler , M., ı..DEN--!Ş (Senclikanız) lehine oy kulla
narak Senuıkam.zı yetkili kı1 r ışlar1ır. 

Türkiye !şçi Sınıfım..11 bir parçası nl an Devriuci Bursa !ş
çtsi, kenclis:j.nin biricik, g .:ı I'çek ve devrirıci Gkcınorı.ik örgütü 
DISK, YıilDEN-H..,. 1 i seçti u 

Bursa ' da 4 Nisan 197:5 ı:; ünü Gizli Oy-Açık Sayın y oluyla 
yapılan REı:'ER.ANDLJI1 s onuçl 'l.r1 şöyl e.li r: 

R.ı-:NAULT iı:,;ye rincle 2139 oy kullımılnı9 • S en1ikaı:uz yapıları. 
oy ayırır .. ı s orıucunrla 2177 e; 2çerli oyla 1532 1 sini alırken Çc.ğc'taş
Mutal·-J.ş anc o.k EA-5 uy a l a b i 111iş Türl: Metal Senc.lilmsı ise h iç oy 
:J. l aoar.urıtır . 

TOFAŞ i şyerinue _ kull ~n~laQ is27 nyun 953 1 ü sendika~ıza v ori
lirk.Gn Ça;paş Mctal-Iş 468 1y alara}: bu işyerinlen de silin:ı:Lş. 
Türk-l"Ic tal Sc.:m<likası ise m~ak 380 , ıy n.l nbil::1i ştir. 

MAKO i ;-;yerincl.e ele 51 8 oy ıru :ıı aııı].nış I':IAK0 1 lu !şgilcr 5.13 0e
çotli oydo..n. 4;.~: s::_:ı::i r ~..,.. · · 1 : , ~ rn. verirken Ça~clş.ş Metal-İş bu iş
yerinde d e ancak 100 oy a ıa ·_)ilrıL7 , Türk Metal-Iş Sendikası: ise 
h iç oy o.lar.ıa·· ı ştır o 

Bursa İ ~, çisinin işyerl er~nc1e yapılan REJ:ı"'ER.ıi.NDUN' l a Se :u.:1.ika
ıuz Ma•:,m-İş I i seçneleri ve DISK, saflarında bütünleşı:.ıel eri üze
rine üst Örc;üti.i.nüz DISK' in ve Sen,likruıızın Genel Başkanı Ke!"..'..al 
TÜRKLER, 8 Nisa.ı.1. 1975 tar-ih in'ie bir :ıesaj yayınlayarak Devrin
ci Bursa İşçisinin bu zaferini kutlruııştır. 

IMBAT r-ı;uc. SAN n ' de ----:.0,-.C -- ,.ıı.ır.ı .. .._. .... _..,,. __ _ 

!.<?KI.:.ll .§,?_ Z];:~.§l!E ..... !I~l! ~I 

Senc,_ikru · ız 1.'VI" Böl ;e Tensilciıır~i sınırları :lalıilinJ.e bulu
nan IflBAT ~ıAK 0 SJı..N 0 AoŞ0 i ~e Senuika~ız arasınuaki T~,ıu Sôzlcşue 
görü~:D :e l eri aı.ılaşrıa ile ne-!:i' ic e lenniştir .. 

Anlaş;-ı.aya ._;öre; Toplu İ ş Sözlc 9r.ıe si 1/11/1974 tarih inden i
tibaren 2 yıl süre ile yü:c-irliikte kalacaktır. 

Üyalericizin saat ücr~tlerinc, 1/11/1974 tarihin:len itibaren 
300 J:--rş., 1/11/1975 tari lıi:..1 :len itir,aren ı1e 300 kr13. zarı yapıh:ış-
tır. 

üveleri:lize her Sc i z lı.:;~nc yılır.c1a 60' ar günlük ücret;lvri tu
t 2.rınJ.~ ik:raniye, yılda '7500 -·~Lr Yın.}:a<?ak Yar,~ ını ve 500.--n,. 

1 
er yıl

lık ücretli izin harçlı~~ verıl0cektır. 
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Rıdeıı Tnzuinatının 3() ı;ün-:, çıl<'a.rıl::.ıf1:ı T ~ıp lu Sôzleşnede ü
::tcl0ri.ı...1ize L000c-'I'L. Evle·mu , 600 -11. D::> 6-uıj , Üyeni.:ı ölw.ünde ya-
1:ınlarına 5 .,000,-TL ~ , yakı-·l·:rı:-ıın ölününce üyeye 1.000.-'IL . ölü!1 
~;cı.r 1.ı· ıı vo:::-i lecektir, 

Üye l e·-::-i n ize her çocu·-: _ çin ayda 25, -TL o çocuk zarır.u öu.enecek 
ve üyeleri. ıizin ilk ögrenj i"Jı~e; olan l.wr bir ç ocu{tun3. yıı,ı_a 200.-11.., 
ort a ö[;reninde olan herbir çocui_~una yJ.1(1...Q, 300, - 1'L ., yüksek öğre
niı.ıc1e olah herbir çcıcu(~m.t t~a ~rıl<la 600.-TL . t ahsil yardı;a veri
lecektir . 

Üyelerinize yapılaca~: ·ıskc rlik ynr:'!.ım bir i..lae..ş ol a ra.'c be
lirlenniştir . 

Tfü~ alınan bu ha.kla-ı:-::ı.n yanısıra i n ze. l anan Toplu Iş Sözl~şr.::.e
si ile üyelerinize sendika l ve s nsyal hak ve nenfaatler ile iş 
e;,.:ııiyeti ve işçi sa.~lı~ı tüız,ü~ü hükfü.ılerine uygun haklarda alın
,.:ısıtır . 

BAHTİYAR _gl~L __ rzn!R' G G!TT! 

Senı::lika;:uzın Genel Baş:1.rnn Vekili; Be.htiyur Erkul 8 Nisan 1975 
•
1:;arihinde !znir III. BölgtJ T'3 r~silcili~L1izin çcşt tli bölge sel s o
runlnrını yerinde incelermk ve çözüı.. leuek- üzere Iz:ı...ıir ' e git:.:iştir. 

GAZAL !SÇ!LER~;__J].ıE TOPL.ı'..r-:TI YAPILDI 

!zı:.ıi t VIIo Bölge Tu:-1~:Ü}. cili ?~i!ıi z sınır'l a=!'.'ı içinde kurulu 500 
i;;çinin çalı ştığı Gaz tüpü i~eten G1:.Z ALBTL:SRI işyeri iş çileriyle 
30 Mart 1975 taril)inde !z:1!~.1-- Kafaçctin Düğün Salonunda bir t op-
1:ı.ntı yapıldı. 

Anılan işyeri clüzeyirnl ~ Toplu Sö zleşne yapnak için 1 Nisan 975 
tarihinde Toplu Sözle şrıe lö·1e11inin taş laııasıyl?, iiveleri:ıizin istek
l erinin belirlew:-ıesi auacın laki bu t o.plantıya IZ1'1IT VII. Bölge Ve
kil i Bilal Yeşilyurt ve T 'P ~.u Sözle ş;·1e Uzı:.ıanı l.=-aruk Türk""'ğlu katıl-
1.ı lar. 

~M!R I ele DNl~.! JEMSİLCİLER! S~ILD1 

. Kdz-2.REĞLİ IX,, Bölge T1;nsilc ili ttL ,iz sınırlaı-ı · içiı1{1.e kurulu 
Zreğli Deılir Çelilc İşletıJe l ;ri (ERDEfilR) işyerinJ.e Sendikar:.ızı.n Ge
:.ıe l Yürütr.ıe Kurulunun alclıb ı k·ı.rRr C.oğrultusunıa 29, 30 , 31 Mart 975 
"i{'G l Nisan 1975 tarihl erinde yapılar_ seçin l erle bu işyerintle kurulu 
Uui telerin Terısilcileri s e çi l eli. · 

§1-,ça}s Haüd~1,~......Ye J'1(Jr~e z.Jt~!.g.p Ünitesinin 29 Nart 19?5'fle ya.
]ıl nı.1 seçiule 18 o.sil, 18 d~ Ye tlel{ Ter..1silcil(jri seçileli . Yine aynı 
tarihte yapılan Merkez Ba.'. ~=: l..Y..~.,..U§l ~,92.d§ _ _llitLÜ!'lüSü Unitesi için 22 
Asil ve 16 Yedek Unite Te ısilcisı s Gçildi . 

So t:.,~_}1_§1.cldah~~-tlL~~rclıncı __ !,§ill,}9..1er ve Tesis 1'1.üd.ürlüffü U
:'1.i t e 1ier.ıs.ılci s eçin l eri d.e 30 Mart 19751 c"". e yapıldı., 

Bu seçinlerle S0??;uk :Ia ldqhanc tni tesi için 13 Asil 13 • 'le Ye;:.ek 
Üni t e Tensilcisi, Yar :!j.1-:~::-_riJetrıol E ~ vç_ q:ıesis Jiü~1i.irlü~,Ü Ünitesi i .. 
çin.:le 49 Asil ve 31 Yedek U.'1ı te Tc.ıns ılcısı s eçılc1ı . 

Er denir işyerini~ı ~ )S1 ~E~- Do.!5Jar ile Kok K?r1_1rn:ı. vo Müteferrfk 
i'}.~rerlerini kapsıyan Ünı t oJ.erin 31 Mart J:m- tarılııncle yapılan Unı
te Teusilci seçi: Lleri s onun la 16 Asil, 16 Yedek "ünite ~ 0;::silcisi se-
çildi. , 

Er el enir L.iiksek Ji•ır,,!D •-§..~!l.t~.E...!'1ar J.E.1-fll!YOn ttn~ te si ile Çe li~hruıe 
Tu;•·ıa Müılürlüp;ti Uni te Ten silcilerinin seçi;-ıi 1 l'iiso.n 1975 tarıhlnd~ 
~i5:pı:Giı.'"BÜSeçiu s ,;nucunrla; Jfilrnek l•'ır;:ı;p.-Sı.rter 1'1aniple,szon Uni tesi 



. ·3-· 

:_çin 1 3 .ı·ı.s1.l 1 13 1 c1e Yc,Tek Ü:ıito TensilciEi, _Qolikh~,!1~ Tu t~la I1ji
.~Erlü:ü ltni tesı içiföle 15 A:.ül ve 9 Yeclel'. Vni te Te° .silcisi seçildi , 

S:, -:ı.c1 i .. carn z l~2~t tir:ı Da .. r -~ s i tarafınazu: l 975 yılı içiıı hazırlanan 
-~Çi t;i · t ·rıan. geregi~:.~E: dü.~e:ılenen Eüitiı:.ı çalışnaları yo~un bir b i-
'ı'· ,,e 7 -:,va1 et···, 1-t·-~ ... :ıı' i' .. '\.,;.. '-..... l.!~ .L\ ·.., ... • ,,,, 

·_9'/5 Jcalc L,yı11c.lan bu;ra·.1a ;eşitli Bölgelerde düzenL3l1Gn A .. T!P! 
3e..:iJlCJrlar;;; 600 üyeni z k1.t.tlL::..ştıro 

~ı.-TİPt Seninerler Ha ~i can FJ.yına elek s iirec ektir. 

~4-. 23 Nis l-m 1975 tG.:;.•i1l J:.:.'i arc.sınaa Gönen (ff!TES) EğitiD. Mer
ceziıl'~e 10 r,;ünliik ·0 - ~:!E! loli.:;l, irne Se□ineri düzenlenniştir . 

O J~u Se ·:ıinero 60 Sendika BaştensJ lc:1 f:31. katılacaktır. 

Ekonoıı k ve Sosyal k)n..ıların at;ırlıkte.ş~· tı.;ı. ~1S er.ıinere Scndika
,ız UzD.anl3.rı ile Siyasal Bı lgi ler l'akül~;esi Öğretin Üyelorinc1e~ 
Upasl~ Iş:ı.kl:. ~ Beşir Ha-1i coğulları ve Iktisatçı Aydı:1.1 Köyuen Oğ-
retL.ı Üyesi olarak katJ.1a0ak:tard.ıro ' 

:3---TİPİ S t!.O.Ll.....,-:ı. ler Ma:ııs ve Haziran nylarında ela devan edecek
tir., 

.s'¾AJ lf~~ 

Mart ayı başın-la lmşla.?an 2 aylık S'!:AJ KursJ,.e.:t"ına .30 tiyeniz k9.
tılnıştır .. 

• 
Senrlikaı:uz çe şitli :Ca.irelerinde Stajlarını yapun ü3r0leri:-1iz ça

lışnale.rına başarı ile devc:ın etnektedir. 


