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İşçi Arkadaş;

dayanarak Zonguldak Bölge Çalışma Müdürlüğü
resmen sendikamıza yetkiyi vermesiyle, senin alın terini sömürmek
isteyen çıkar çevrelerinin yenilgilerini tescil etmiştirc
Senin

oylarına

Yasalara saygısız davranan sarı sendikanın yöneticileri
hala işçilerin alın terinden Yasa dışı pay almak umudundadırlaro
Dayanışma aidatı
ödemek s 1 ,ıretiyle Sendikamızın yapacağı Toplu !ş
Sözleşmesinden Sendikamız üyesi olmayan işçilerin istifade edeceklerini bildirmektedirler. 274 sayılı Sendikalar Kanununun açık olan
21 nci maddesinin 1 nci fıkrası ve buna ait Yargıtay Kararları
dayanışma aidatı ödeme ve dolayısiyle sözleşmeden istifadeyi, sözleşmeyi yapan sendikanın muvaffakatı şartına bağlamıştır. Bu nedenle
hiçbi r arkadaşın bir takım çıkar çevreleriQin yalan beyanlarına
itibar et memesi , ileride mağdur olmaması için bu hafta içinde
mutlaka bu çıkar şebekesinin kurduğu örgütten istifa e<ilip öz Sendikasl TÜ"RKİYE MADEN~İŞ SENDİKASI'na üyeliklerini yaptırmaları gerekmektedir.
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İşçi Arka da ş ,

Toplu

sunup ,
onayın~z
alındıkt an soµra s öz le ş me mas asına otura cağız . Sizip s i zlerin menfaatlerini, işveren karş ısında en i yi ş e kil de savunan
Türkiye Maden-İş Sendikası 6 ncı Dönem Topl u İş Sözleş~e sini de en - . r iyi şekilde yapacağından kimseni n kuşkusu olmasın o
l ş Söz leşmesi t a sl a ğı nı

sizlerin

o nayına

Sendikan yetkiyi senden aldığı gibi Toplu İş Sözleşmes inde
de dayanağı olan gücü de bilinçli bütünlü6ünden a laca kt ıro Hakl.J
davanı ~vunma yetkisi verdiğin sendikan bundan mutlu , gelecekten
umutludur,
ı
NE MUTLU

İNSANCA YAŞAMAK İÇİN MÜCADELE EDENLl!iRF-cı
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