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RENAULT-MQTORJ;.J ARAÇME 

BAKIM İSTASYO~ARI~m_Ll:1Jfb_U~~üZLE~7ME İ~A.rnI 

İzr.ıir_I~I. Bölge ve L )vGnt-İSTÇ VI. Bölge T er.ısilcilikleri!Jiz 
s:ı.nı~ları ıçınde bulunan R~~N.AULT l"lot crlu Araçlar !z.:..ir v::. tstanbul 
S~rvıs Bak:1;;·1)stasyonları 'ı- Ş;,rerleri ile Sendika:.uz :3.rası:- da Topl'u 
Soz~o~ue goruşrıel~rinin an :. a 1na:rla scnuçlaıı;-.msı üzerine 28/1/1975 
tarıhınde Toplu Sozleşne i 1zalandıo 

İki yıl süreli olan v :ı 1.5/6/1974• tarihinden itibarer-. yürürlü
ge giren bu sözleşneyle ha ft ,ıl:-ı.k çalı şrıa süresi 45 saat hafta tati
li 2 gün olarak belirlendi ,, 

Ayrıca yapılan bu Top l u Sözleşr.ıcyle üyeleriniz ; Yıl : a br:.it 9 ?50.-T.L. ücret zş.ı:ını, Tenet •;ü ikraniyc lerinden ayrı clara.-( yılda 3 
ıkranıye, 5000 ..!J'L., Yakacak ıJ a:::ası ve } 00.-TL. devau p, ini ::.. lacaiclar
dır. 

Tün bu alınan hakları ı1 yaınsıra işyeri rıevcudunun % 25 oranın
da karıp yaprıa olanağı, ser•ri s 9 sosya1 hak ve nenfaa t,ler ile iş en-
niyeti ve işçi sağlığı konubrinda' 1ıdclar sağlanan bu Toplu İş Söz
leşnesinden 200 üyeniz yar{rlanacakt1r. 

M.A.N. ve TAJAS'ta YETEİ ALDIK ------·---------
İstanbul I. Bölge Teu:üJ ciliğiııize bağlı Otorıoti v Er.düstrisi 

kolunda üretin yapan 1'1.A~N, :{anyon V G Otobüs Karoseri A .. ~, ,- işyerin
de ?OO bilinçli işçi bundan "bir süre önce Türk-!ş'e ba~h Çelik-İş' 
ten istifa ederek ~evrinci Saflarınıza katıldılar. 

Çelik-İş tarafından yapı!an To'pJ.u Sözleştıe süresi doldU;'sundan 
Senc1ikanız anılan işyerind3 1roplu Sözleşne yapr.1ak için 3/12/19?41 te 
çağrıda bulundu. 

1 Yetkinin biran önce çüoası için 28/l/1975'de Bölge Çalışna J\Tü
düriü~üne giden üyeleriuiz0 Bölge ÇaJ.ış:.ıa l'Iüdürlüğü yetkilileri sa
yın işlerine başlandıf_?;ını ;)ildirdL ırihayet 30/l/1S?5' de Sendikaı:ıız 
lehine yetki kararı çıktıo 

Sendikanızla anılan i,;;;yori arasJ.nda Tol)lU Söz1 uşne ı.İörüş .ıeleri
ne önünüzdeki günlerde başlanacaktır ,. 

X 

A rıca Pendik-!ST. IV o Bölge To 1 ısilciliğinize ba{slı 330 üyeni
zin çalıştığı TASAŞ TÜRK A.!,BALAJ S~ uA . i;ı . i~yer~ııde. S~nd:~kauız. 
(l/1/1973-1/1/19?5) .. tarihh 'I'oplu ~ozleşı:ıe3:1ı1_1 sure-sııı:,n. lıı t::ıesıyle 
6/12/1974' te yenı donen To J J u Iş Sozle~pusını yapnal~ ıçın çc.g:c-ıda 
bulundu. 

Gerekli işler.ılerin ta 1aı.ılanrn1 sı ~rla Bölc;e Çnlı~ ııa Mullüı:-lü(Sü 
30/1/1975 tarihinde anıları işyerinde' Toplu S?zl?şr:1e y~pı ,:l_ yet:{~si7:1i 
Sendikaruza verdi. Bu karan.nı :n/1/1975'<.1.e ılgılı Dn.ırt.c ııze bıldır-

di. 
Send.ikamzla anılan işyeri arasında yeni clöneı. Toplu SözleşD.e 

görüşnel~rine 13/2/1975 tarihinde bu ,i lo.nacalrtır, 

MAUHJ . 1;;, SENDiKA iNiN HA6 R A JANSIOIR 

11 1 l UR L! i "' ır rn, ~ .t 
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™~ :13 _filjQLÜYÜZ 

Bursa IlIL Bölge Ter,sj lc:i.li~niz sııurları icinde kurulu 
I-!aysan'dan sonra ~ob~rt ~c,sch,_S.,~ .. T., Mako, Renault, Tofaş işyer
lerinin bilinçli ışçılerı :levrıocı saflarınıza katıldılaro 

Bursa !şçisinin 11 Senc ikanız Mad,:m-!ş' tir" dm:ıosi ile Bölgede 
Sendikal faaliyetl8r yoğuLlaştıo 

. . l?/1/1975 - 22/1/1975 tarihleri~ıde VI., VII., XIV • .Bölge Ten
sıl?ılıklerinize bağlı işyerlerinin ışyeri Başteilsilci ve Tensilci
lerı kalabalık gruplar ha1i~de Renault'ta çalışan arkadaşlarının 
sarı şebekelerden biran örce kurtulnnsı a..~acıyla Bursa•~ra gittiler. 
Sarı sendikalardan istifal~rına yardıncı oldular. v 

19/1/1975 tarihinde ele Robert Bosch işyerinin 1604 Nolu Lokal 
Kongresi yapıldı . Genel B,şkan Vekilleri; Bahtiyar Erkul, HaY...kı Öz
türk ve Toplu Sözleşne UzLm, Toygun Eraslan'ın yanısıra bu top
lantıya Renault, Tofaş, Me.ko~ S,KoT,. işyE:ırlerinde Örgütlehne çalış
Galarına öncülük eden üyelerirıizde bu toplaı:.tıya katıldılar. 

Bruıtiyap Erkul'un Baş4enlığını yaptığı bu toplantıda 1604 No
lu Lokal Yönetin Kurulu Üy8leri seçi:di. 

Bu seçiu sonunda Ba9kmlı$a; Enver Işıklar, BLşkan Veki~liğine; 
a Rasi:o. Yaşar, RaJ?ort9rlüğe .. Canan Yağcı, Üyelildere; Mustafa Özpay, 
wSeli!J. Kutuk, Basri Önür, ır::diu Zeybel:: seçildiler. 

Örgütlenne çalışnalarıı:ın hızla sürdürüldü~ bu Bölgeye 1/2/975 
~arihinde Genel Başkan Vekil:1_eri Hüseyin Ekinci ve Bahtiyar Erkul 
Orgü~lenrıe çalışnalarını ;y3r:.nde denetlenek, dç.ha, 9.nce kurulnuş o
lan örgütlenne Konitesinin lOO ' ü aşk-ın eler.ıanıyla Orgütlenoe çalış
r.ıa ve prograrılarını birlikte görüşnek ve düzenlenek için gittil er. 

- Bu anaç la , Türk Metal ve Bursa I1etal-İş ' ten ayrılarak safları
nıza katılan Mako ! şçileri;ylG 2/2/ 1975 tarihinde bir toplantı yaptı
lar. 

NETAŞ İ9QİLER! Sfil~Il1IZDA 

Pe.::ıdik-!ST . IV. Bölge Tensilci lie';i ni ze bağlı Üorani ye ' de kuru
lu 1300 i şçinin çalıştığı Norther n Elektrik Telekoninasyon A.Ş .(kı
sa adıyl~ Netaş) !şçileri ~endi' işRolunuzda Tek Met-!ş adıyla faa
liyet gösteren Sendikadan ~opluca i stifa ederek devri oci saflarınıza 
katıldılar. 

A Bunun üzerine Tekuet-İş 1 işyerinde Örgütlen.ne çalışnalarını sür
Wdüren Tunç Ay, Mustafa Gedtk , Sakin Gii~eş ve Vural Koral kardeşleri

.::.ıizin TeDsilcilik ve tiyeli -c sıfatlarını kaldırdı ve bu kardeşleri ı::i
zi işverene şikayet ederek, işçileriL s endika seçne özgürlüğünü en
gelle:ıek istedi. 

lTak~t yasaların kendL.ori ne tanıdıt1;ı hakları kullano.n işçiler, 
Tek Met-Iş' in t ün oyunlA rı:n bozarak bu sendi kadan i stifa ederelc,sen
dikaı:ııza üye oldular~ 

S!I~ÜZ,1t'...ti-. ..lliJ?..E1.ın 

Bundan bir süre önce böorok ru:ıeliyatı geçiren, rahatsızlı~ının 
füıhada artnasıyla Okı:ıeydan. 1• s .s.ıc. Hastahanesine yatırılruı ,24/1/975' 
te taburcu edilen Levent VIo Bölge TcrısilciliRinize baglı Kavel işye
rinde çalışan üyeniz Sinan Düzci ' l/2/19?5 günü vefat etti. 

Kaderli ailesine ve tün nesai arkadaşlarına baş sa~lıgı dileriz. 
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Ed-!TIM ÇALIU.'1ALAJ,U 
1 

Sendikanız E~itin D:üresinin hazırla•iıeSı yıllık çalışoa pla
nı uyarınca; 

14, 15, 16~Şubat.1975 
il 

28,,Şubat - 1, 2.Ma.rt ,. 1975 tarihlorin:le Pendik Bölı:-;c Tensilci
lik Binanızdaki EğitiD Salonu ile Merter' ::teki yeni Eğiti :ı Salonu
r~vzc'.a 3' er A-TİPİ Hafta Sonu YetiQtirr.:ıe S·3Dineri düzenlermesine ka
rar verilniştir. 

Io, XVI. Bölge Tensilciliğinize ba~lı işyerlerind~ki Sendi~a 
Teusilcileri Merter Egttin Salonunda, IV., VI •. , XIV. Bolg~ Ten1;n~
ciliğinize bag;lı işyerlerindeki Sendika Teı:ısilcileri Pendık Eğıtı:c. 
Salonunda Eğitine alınacaklardır. 

Ayrıca, önünüzdeki günlerde organizasyonu ta:r:ıanlarıdığı takdir
c:.e , !znir-ll"a. Ere~li 'de Hafta Sonu Yetiştirr.ıe Seminerleri düzenler..e-
celttir, 

STAJ KURSLARI. 

Genel Başkan ve E~itin Dairesi Başka~ı Sayın Kenal TÜRKLER'in 
inzası ile bütün teşkilata yapılan taoinden sonra, .Anatüzüğü~üzün 
90., naddesi gerei!;ince Staj Kurslarına katılı:ıak isteyen üyeleriLi
ziıı r:üracaatlarının incelenr.esine başlru1mştır. 

Staj Kursları ile ilgili çalışna yönteuleri en kıaa zananda 
sa~tanarak uygulanalara başlanacaktır. 

EĞİTİ1'1 2 BASHJ-Y1:ı.~·rN ve TANITMA. DA!REL.2Rİ 

MERTER'e TAŞINDI 

SendikaL.ı.1.zın Eğitiı:ı, Basın-Yayın ve Ta11.ıtr.ıa Daireleri Genel 
Nerlrnz Binasından ayrılarak, aşağıdaki aclrese taşınnışlardır. 

Bu Dairelerioizin yeni atlre&b şöyledir: 

Türkiye Ifaclen-!ş Sendikası 
Eğitiu, Basın-Yayın ve Tanıtr.ıa Dairesi 
Merter Sitesi - Ahraet Kutsi ·Tec<..:r Cad. 
lfo : 1 O Kat • 4 

Aksaray - MERTER - !STJı.113UL 


