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ZATEL'de GREV KARARI ALDIK 

IV . Bölge Towsilciliği:ı:ıiz sınırları içinde bulunan ZATEL PP.ES 
DĞKüM S.AN . işyerindeki Toplu Sözleşme görüşnelerinin uyuş:ı:ıazlı~la 
neticelen:ı:ıesi ve Uzlaştırı::ıa Kurulunca verilen kararın kabul edıl:ı:ıe
mesi üzerine Sendikanız adı geçen iş-yerinde 11/12/1974 tarihinde 

•
grev kararı al~ıştır. Grev k~rarınıF alınuasını ge~ekti~en başlıca 
uyuş:ı:ıazlık konuları; Asgari Ucret , Ücret Zanlnrı, Ikrarnıye, Yıllık 
izin harçlığ;ı, Kıdem -ve !hbar Tazninatları , Yak::ıcak Y8.rdıaı ve di~er 
Sosyal yar~ımlardır . 

GULOK'ta TO?LU SOZLE;:..ME İMZALANDI 

Sendikamızla I . Bölge Teusilciliğ;i sınırları içersinde kurulu 
bulunan GÜLOK BLEKTR!K SAN. A . ş. -~şye~i arasında devan eden Toplu 
Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sönuçlandı" 

Anlaşmaya göre ; Toplu Sözleşmenin süresi iki yıl olaralc be::..ir
lendi . Asgari Ücretler , sözleşnerµn b~rinci yılında saatte G00 krş,, 
ikinci yılında ise de saatte 650 krş . tur. 

23/9/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Toplu Sözleşme 
ile üyelerin saat ücretlerine; birinci yıl 350 lcrş., ikinci yıl ise 
yine 350 krş . ~cret za:ı:ım.ı yapılacaktıro 

Her yıl iki ı::ıaaşları tutarındn ikramiye ~lacak olan üyeler, şe
.. ker ve kurban bayrarılarında 1000. -TL. ayrıca bayram ikr::ı.r:ıiyesi ala

ca.~lardır. 

Yıllık izne çıkan üyelerin, yıllık izin ikra:ı:ıiyelerinin 1000.•-TL, 
ye yükseltildi~i sözleşrıede, yakacak yn.rdını 1250.-TLo olarak belir
lenmiştira 

Üyelerin kıdem tazminatları 35 güne yükseltilniş, ayrıca ü,_yelc
riuizin tahsildeki çocukla~ına; ilk okul için yılda 250.-~., Orta ve 
lise için 400 . --TL . Yüksek tahsil için 600.-~. tahsil yardıı:ıı yapıln-
cak, kendisi okula devaI11 eden üyolcrdo bu tahsil yo.rdıı::ı.la:t.\ı.ndo.n ya-
rarlanacaklnrdıro 

Sosyal hak ve r:ı.en.faatler ile :tç :!i:11rıiycti ve !şçi r,n~lı~ı konu-
larında da haklar sa~lanan bu toplu iş sözleşıaesinden (355) i.iyemi.~ 
istifade o6ecektir. 

DISK YUNET1M KlJHLJLU TOPLA1 :rn. 
Türkij·e Dovrinci !şçi Sc:.ndilrnlo.rı Konfederasyonu (D!SK) Yöne•

til!l Kurulu, St;;rıdilm B!1.şkanlarıyla geniş loiıilD.iş biçimde 13/12/197'-l
tarihinde cıag;an topl'lrıtısını yapmıı}tır. 
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Toplruı~ııla Dt8I{ 1 <' 1:J.m.ılr,111 l:a:rc,!'ı -:ı..i.ruı dc,lru-z Sündiknnın üyelik 
ı:ıü.rac ı:ı.atlnrı ~örü.şfü.r.ıüş vn kn!'o.ra b'lgla.nı:n.ştl.! ~ Toplo.nt: do. ayrıca 
bugünkü Si~rasal v0: E:ırnn ,mik bı:nalJ.m hakk.:ı..nda e;cnc 1 görüşoe yD.pıl;n.ş 
bunu Ör güt :.enne konu oundald r.ıüz.Jı;:ero le· i zfüeıdştir,, 

KIRA HABERLEH 

Eskif: ohir XI I. Bö l ge Tensilci1 i.~iı:ıi.ze b:::.g;lı EHT!L iqyerınde 
6/12/ 197--1- · tarıhindo yapı lan Temsi l c i ı:eç ininae Başt-::nsilcili~e; H::ı.
lil ,}üle:1 1rerısi :ı.. c .:.· .. i ıde1~e; ! snet Ayrancı, Al i Söneez , Hasan Tekin, 
Muza.f::':'e r Çe t i n ve .; ı.h :ıe t Ço şkun s eçildi l aro 

X X X 

Lever,t VI, Bö:.g3 Tensı lc ili giniz sınırları içinde bul unan F?.0-
FILO işyerir.fü:l::. ü~-e Lerir.ıiz le 13/12/197'+ t arihinde bir s a lon t op
lant : .sı yapı l e: .. 

Bu -::;c;plar,-r. .. , ~-e ü dönem Tuplu Sdzleşne görüşne lerinde y er ala
cak :_steklf. r :L b E! l :..J•l '3I2ek arıacJ .n daydı . 

XXY 

Örgütl enrte D,d.r ,·rni tarafın 5a.ll. tePtiplenen Ankara II. Böl ge '::e=
silc::.lik Kurul tol'J antısı 8/12/l 974 tari hinde yapıldı . 

Bölr;e8el soru.l .ırın görüşüı di.1~ toplantıya Gene l Yü.rütr.ı.e Kur1.!lu 
Üycl (!ri:JizJen GErn J J Rskan Ve'üli 1'1e hr:ıet Karaca ko.tıldı. 

, ~ . 
XXX 

Senc.ikao:.zJn lrı;ütlenrıe Dairesinin bütün Böl ge l erdeki i$yo.: :::-i 
Sendıko. Be.ş t er:ısj lcis:. , T er:ısilci ve Loka l Terısilcileriyle sü.rekli c-

• 
lara}-: yapt ·ı. gı tcp1 a n-;ılc=trın scnuncusu 15/12/1974 Fa zc.r günü Bt!:'S{'. ' -:e~ 
yapılm ı-:; tı r , 

X X X 

Bugi;no kadar yapılan bu seri toplantılar II. , III., IV., YI. , 
VII. Bölge Lerdc yı::pılrıı ş ancak ı I. Böl ge Temsilciliginin :,mrılrn :-:. 
gerel' li olan toplnntJ . sı ise o sıralardaki yo ı;un Jrgütı--~110.e- ç 1h.~n~
ları nedeniyle bir süre ertelcnni ştir. 


