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Ta rl h 

Jl!SK !zn::;: ,1 ' dı3 JEMOF :tn.T1K HAK ve ÖZGÜRLÜKLER 

İÇiH IfüCADEL~ Jvi!TİIJG! YAPIYOR 

23 ve ;~4 Ağusto s günleri !ztıir ve !zınit ' tc Böl ı::;e Te:ı.ısi lc iler 
Meclisi toplantıların~ yaprn D!SK 6 Eylül 1975 Cumart~si günü 1z~i~ 1 

de DENOKRATlK H,U{ ve ÖZGÜR1İJKLER !Ç!N MÜCADELE MİTIIWI I ni gerçe~:le·· 
t i r mek üzere gerekli hazırlıkları bamamladı. 

MC iktıdnrı ve tün fa~int ve gerici güçlerin anti- dumokrat~k 
saldırılarıııa knr~ı başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüı~ enekçi h·:1.. 
~nnı zın demokrasi ve özgürlük özle:rııini dile getirme~: üzer·e Devrine:. 
~~:9 i Sc;ndi~d~rı Konfederasyonu' n~ {D!SK). düzenledi;i füJ\10KRAT!K 
H.,..K ve OZGUHLU"~R IÇIH I"IÜC,illl:!ı'LE MITıNGLERIN!N ilki olarnk saptanur .. 
30 Ağustos ;:znıi~ :Mitingine Valilik tarafından izin verEı::ıeı::ı.esi üz,~ 
rine ikincisi , Izmir ' de 6 Eylül günü Cumhuriyet alanında saat 15. 00 ' 
de yapılacal~tır . 

Bu ser :. 11itingler D!SL V. Genel Kurul kararlar:;ı. t!i oğrultusunda 
gerçekl eştiri lnektedir . 

BUI: SA I da 4 !SYSR!l DE TOPLU SıJZLE§I1E !MZi..LAHDI 

Sondilw.mız i le Bursa ' c'n faaliyet gösteren; 

- TO}A. TÜRK 01 ;OI iOB!L FllBR!KASI A. Ş . , 

- ROBEl~T BOSCH TÜRK MOTORLU Aru.ÇL.ı:ı.R YAN SAN• A. Ş . , 

- OYAK-REN.\UJJT OTOI'10BIL :C'ABR!Iuı.SI A. Ş . , 

- 1'1AKO ELE1.'"TRİK SJi.N . ,, e T!C . A. Ş . 

işyerleri aı·asında sürdürü:ı..rıoktc olan Toplu Sözle şnc göriiş ı:ıe le rinin 
arlaşna:üıkla neticeleıınesi üzerine Sendikn.:r:ıızca alınan r, rev ka::,a
rından sonra, taraflar arasında yapılan görüşncler olınıl1. sonuç v~J'
niş ve neticede taraflar l/9, '1975 tarihinde uyt'çıua.zlık l::onulnrıı:ın 
ti..:rııü üzerinde anlaşmışlard:ı. r, 

Anlaşmı,yıı göre, Sözle ~ ne 1/4/1975 tarihinden i t ioar~. n 2 ~ ıl S' t
re, ile yürürlükte olacaktır. 

İşyerlerindc ase;ari s nat ücreti 650 kuruş olarak bo:.irlenmişt-r 
Üyelerinizin saat ücntJerine; 1/4/1975 tarihinden :tibaren 4-?5 

1/4/1976 tarihinden itibaren de 425 kuruş zan yapıhuştıl'. 

Her Sö~lcşne yılında c.,o'ar ı3ünlük ücretleri tut:ı.rııı ~. ::ı. ikrrı.r·iyl. 
alacak olan üyelcritıizc ı. 000.-TL. yıllık ücretli izin ödc·:ı0ği ile 
500 . - er TL. dini bayran ikrnrıiyc·si verilecektir. Dini ba~ raı.1 arefe
lcrind0 tan gün ücretli izin yapac aklnrclır. 

ü~•:.ılor: .J.üzc her.· Dözlcnı.ıt yılında 1.500.- ıııer 'll.. yi:tkr-Jo.k öd.t.ne~.J. 
verilccoktiJ·. 

tholerjr:ıiz.iıı n.orı.:ıo.l fı . z] 't çalı~u llurı % 60, Cun.:ı.rtesi fazla Ç-l
lışı:ı.aiarı % 75 ve Kendi Hartı: tntilindold fazla <P,lır,ıı:ı..q_ları da ,o lOü 
zı.::wlı ödonoe,ektir. Ayrıca Ul1 sal bayr1m ve Gcnl~l tatillerde yapılan 
cr.lıi~nalara ait ücretler de; % 100 zru:ılı ödcmocoktir . 

' IAOU TORıdYE MADEN • iŞ ENDIKASININ AA8 
Orlôıye Macıen.J, ondlk.ıst n. 
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Ge
1
ce ~ardiyası~da çalışan üyelerinizin saat ücrotltri 100 ku

ruş zaıJ ı odenecektır • 

. Üyclc~o günde bir öğün kaliteli VG doyurucu ycnek işverence 
v:rılocektır. ü10lorir.:ıizir1 i.şyerine g8tirilip götürüln~leri işve;
r en tarafından ozel Ynsıtalr.rla sağl .ıınaeru.ctır • 

• .. Sosyal __ Y~r~ınlar; evler· :ı:ıede 1.000.-n.., doğumda 700.-TL., ölfu:1-
d~, uy~nin olunundo yakınlarına 5. 000.-n.., yakınL:-.rınırı. olfuıü ha-
11~nde• uycyo 750 . -TL,., , çocul zar.ırıı; her hor çocuk için 50,-TL. asker-
ık yardım 1. 200.-TL, olarak belirlcnı:ıiştir. ' 

Üy?leriı:ıi~in ilk okula deva~ eden her çocuğu için 300. -~. or
tu ve lıscye gıd~n.her çocueu için 400.-TLJ, ;yüksek tahsile dev;ın 

t
c~en her çocu~u içın 800.-•TL., tahsil yard1s:u, işverence ırcrilecek
ır. 

. . ~un!arın. dı .~ırı.da füme ikal, Sosyal Hak ve Menfaatler ile !ş En
nıyctı ve _;ı.şçı S1ğlığı Tüz ü.6ü Hükünbrino uygun h~:lar sağlanan bu 

· Toplu !~ Sc~le-şr.ı-eai ile ayrı ayrı bu dört işyorindc:ı çalışan toplD.n 
• (5000) uy0r1ız yararlanacaktır. 

R!N~--~0T~R !~ÇİS! 
-GERÇEK SE:m:tKJı. 1J Z M.ıtDEN-:tş I tir D!YOR 

Topkapı-ISTAN]UL I. I,Jlge Teı::ısilciliğioiz sınırları içinde ku
rulu P.Alı!CAR MOTOR işyerinda S,.mdikanız ile Türk Metal arasındaki 
yetki ey.uşmazlı{!;ına çözün getirrıek için !stanbul 4. ve 8. !ş Ma.h ... 
k( . .me~e~inin REJf~ılıTD~ lcar:ı.::-ı ver ncs::.3:1d?n sonra 8. İş Mo.hkcoesinin 
Vtırdığı karara Turlc :t-1,..;tal torafından ıtıra?'- edilı:rl.fti. 

Türk MGtnl'in bu itir1zı üzBrino Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu 
İş !'1ahkencsinin karo.rını bozr:ıuş, fakat Nöbetçi Ha.kin Scndilca:.ıızın 
bu karara itiraz etoc hakk 1.nın o ldu~mu be lirtnişti. 

Ne varki s~ndikanızın bu hn1dcını kull~ası karşısında aynı 
Hakimin 22 gün ovvel vordi ı:i. kararın tan tersini ;i.lori sürerek di
lekçenizi rcddctti~i Görüldü. 

• Yargı to.y 9. Hukuk Da1 resiJfakin:.r.inbu tutunu üzerine !stanbul 
Bölge Çalışrın Müdürlü5ü ka .rarı yruılı ~; yorunlayarak, P.ANC1\R MOTOR iş
yorindü- Toplu Sözlcş11e yap.,..,a yo~kisini Türk Motal 'c verdi. 

Adı gcç0n !ş Ma.b.kencl .3 rinin ve tş Müfettişlerinin bu uyuşnazlık
la ilgili daha ö:.ıccleri verdiklGri roporlnr ve çalışrıo.lı:ı.r ile orta
ya. çıko.rılan Türk Metal' in sahtecilil;ini bile bile Bölge Çalışna I"Iü
dürlü@inün verdi~i ka::'.'.'o.r k rnunsuz oldu~ gibi, Bakanlü:tnn verilen 
o:::ıirle engellendigi söyleı.ı,.m 4. !ş f't[thkenesinin RE:fı

1

ERANDUM kararını
da uygulaı:ıa.oa.o"'. · :r,·.,, 1n 1 ·u.zıclı.1:-. 

Sendilmnız dllb.o. önceki yasal girişir.ılerin yruıısıra olayların 
kazruıdıgı bu son görününde~ hareketle Bölgv Ço.lışna. ~üdür}ü~ü.J:ıün n-
9ıkça sahtccili~e prirl vordi!ti e;örülon bu kararının ıpto.lı ıçın !ş 
Mahkoı:ıcsi nezdinde itiraz ı.ı toiş vo gorekH d:1vaları l\QL'.lıstır. 

Tfüı yasal yoll.ı:ı.rın böyloliklo lcnpanrlıli;ı bu. son ıı,.lo.yı~ da; !ş--
ilorin Sendikal özgürlüklurini koruna yolundakı ~yl,ml~~~n~ ier

ıek sorw.11lulurı11ın kinler oldu~nu bir lccz daho. gosturd~gtını soyle
yon "PANO.AR MOTOR !ŞQ!LER! gorçtık Sondiknllız MADEN-!Ş'tır denekte ... 
dirle!'• 



jJGLİ'11LENME DA1RES!NDEN 
HAErnLER 

Toı:ıkaJ?.:ı.-İ.§::1'.=.:.fil3UL I. Bölge Teınsilcilit;i 

1 

Toplmpı-1ST.\NbOL L Böl0c Tcmsilcili~;imize bağlı İN-TE-föı. T.A.Ş. 
i ~yerinde Baştcmsilcili~e; Niyazi Çokçeken, TemsilciliĞe; Yusuf Ho
rı:ı.sanlı a ta::ırrıış ll.r(lır. 

~\RA .ll.J öl~e ..11.§1!1§.tlciliti;i 

AFIC. ... RA II., Bölge Temsilciliğimize bağlı YEM D')IMI ve I"ııUI.Sıı.l~ . 
A.Ş. işyeri:1de geçtiğimiz günlerde Temsilci seçii::ı.i yapıl:rış ve bu se
çim sonucunda fü:ı.f:ternsilciliğe ; Abdullah Aydın, Temsilcilig;e ise Bur

.han Başarga::ı. gctirilr:ıişlerdir . 

• 

!ZM!R :g_:. :Bölge Temsilcilir5i 

' . İZMİR III. Bölge Temsilciliği~ize ba~lı ALPER ZİR!u\T EL:Eı'TLERL, 
IDEiı.L SAN. ve SELGEÇ:EN işyerlerinde geç.tig;imiz gü.nLrde yapılan Ten:.
silci seçimleri sonucunda , ALPER Z!RAAT li.LETL:ERI işyerinde Baştemsil
~ili[te1• ; ... ıi ,'i.slan, T,-ımsilciliklere; Sa,J.ih :;ahin , Yusuf Knya, Keı::ıal 
Unlü, DEAL SANn i 9yerinde Barytemsilc~ "}e; Tutp:ıul Yücekartal, Tem
silcilii:Se; ,l.dil Şengül, SJ.<~LG:~ÇEN SAN. Y,erinde ise Ba:;t,;msilcilit';e; 
Yılmaz Türk:ıru:,,3u, Tensile iliklere; Abdullah Kadıköyl J. , J:lohmet Serdar, 
Yusuf Can Ernçilmişlerdir. 

Poaj.j.1-:-!STlı.RBUL IV. Bölt:5e Temsilcilip;i 

P0ndik--İ8T.ANJJUL n:. ;Bölge Temsilcili~imizo ba$lı lı.LBiü"illı.K SAN. 
TİC.KOLL.ŞTl. işyorirıde Terısilci seçimi sonucunda ı_; yeri Başteınsll
ciliğine Ralıi~ Temel, Temsilcilige; Yavuz Tut0n se~ilreişlerdir • 

Levcnt-1STlJ'1lliLL VI. Böl[>e Tensilciliiü 
.. 

Levent-!ST.l'Jı;BUL 1JI. B3lge Temsilcilit,il'lliz~ ba(~lı T~~::.Jtı\ TELEV:C-
YQN .a.ş. iş;rerinde yapılan aoçi:rüe ŞARK s:ırn. ve T!C. zı..ş. ve OZAY 
TIC. KOLL.Ş'l'İ. işyerinde iae yapılan atamı-llarh.• işycri St-mdika Bnş
temsilcileri ile Sendika Temsilcileri belirlenmiştir. 

TELR.A işyerindo yapılnn seçim sonucunda ir;yc.'ri Baı;ıt, msilctli~i- İ 
no; Kudret Pclcpak getirilirkon, Torasiloiliklr.ıro; Ro;dt O~türk 9 Musta
fa Yılmaz, 'J'c:.ıysol ldin, Zold Arıcan, Yaşo.r ÇcvH: scçilmülerdir. 

ŞlıRlC f,AN. işycrindo Baı7temsilcili{se; Iforadi Kuruyı:unH}~ , T,~msilcili
~o ; Kasım Kfüıo, 

ÖZltY TlC o işycrindo Nurc~ttin Ayc1o~du !ı:,ıyori Bar t,~uo ·i lcil:i. :;inv, 
Şorif Hanbal Tcmsilciliğo tltanıuıı;ılnrdır • 

.[c1r_c1R~.Ll2f.~ Bölge Ttm~ilcilit'j:i. 

Kdz-.1:i,'REĞLİ IX. Bölge Tomailcili~imiz(j bu~l:ı. BREĞL! DBMJR vo ÇE
LİK FAB.T.A.Ş. işycrindo ynpılun T,Jıusilci ı:ıeçirıi sonucun,~a Baştemsil
cili~e; Dogan Alo/?;lu, ToI!lsilciliklıJro; Yusuf Ziyn Güvonir, M. Kani 
Qelik, Mcbm0t Ebcç, Voli Yıldırım, Husan K0keç, Talip Işık, Salih 
fü.lııaç, i1dil Yıldız, No.zım Işık, fl.han Yapıcı Geçil: ışlerdir. 


