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Se-ıdiYoj^ıızın deji.vi;^: tarialorde yocli inyerindo
vo d-lOC ü;^v^uisin bar^^riylc. s-ürddrd'^Ylori -^^rcvlcr ı^inoirine ..Üfen
İ!:7-:;inae ilân cdili^u bir yrov bar-.sı dıha
Boyiuco 3o];İ2 iş^/orinde -tonlrıa 3100 dyoniz, fiili ; rov vn/nloına-
l..:r3.nın içindo okcnoailr r-dİGrıdclelcrinl nardârüyonlar,-

J

■'I

Tonlnv;! I.Bolyy Tcnsilcili'fimize bn^lı ÎSC^Lu' iayorindo cali
çan dyolonima, içvoronin olrnılı^ bir yrJclrj.;:^ı Gİzkonnau olnâdılı

i■h.c-v■kd rdj Ar.:ılıl: ayında yrovlorinin birinci yılını duldcracanlar.

Axi.!.cra II»Böl~e roKRilçili"'iaiso bayii illin DjICuî: işyurıijcd
çalı.çan airncnlı uyoniz, içinde o^ıl'nduiıuanz ayın 22. yir.ü yrec-;
İcrinin birinci yılını Iratlo.yacalılar,

lopbayı I,Bilye îonsilciliiirai^c bıçiı P.b.K. Aliılar işye
rinde çalıçan 300 üyavıia to.rı sıiriz a--dır ^-rrordö.

izııir III. Bölyc loneilcili: ;iıııieo ba ':lı plKdZ ICOLIlIdnl I.î~d
.ib'.'.LriI.j' çalışan ■■iyelo'riiaisin ise rp?eve C3.1;ı.',l..-.rı ..ilimci e.—ını
doldnrdü, ' - . .

iijrivin- İjr.İI,Bül :g 'iGasilcili'iliiizo boi'lı ld;ırad -ni?; E. '''.ir
içlciiiuleriade ç...lı.çan. 1200 üyoılizm 16,6.1076 iarihindo başlat-
ti'il',ri -'cevi ise irind:.,; buln.:.ı:V-.''ıu'j,!:LE Arastcs ayı i'IvY-O Oç ia-
y.jrindc başlaiılm yrevloriuia izledi.

a-'d"-''''lcrdon birinin v.y .-alandı .ı ÇilYi; IZAB.İ işyeri Lövc.nt
i'i, E'Jİ e ic~ıziloili",iııiza b.'\ lı -İni: bn ley.7.^.indo ■••irLîiGObiz

Ayrıca Anlara II.BÜlyc Tonsilciliiiaize bı.' :lı
JilL ;'.OL.u,;.. .2. ... içç/'orİJido baçlaiılajı mvde ise otaz ili ü;. :îiuiz
naca'üle ediyor.
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DİSK'E BAĞLI TÜRKİYE MADEN - İŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.

SAHİBİ : Türkiye Moden • iş Sendikosı adına ; Genel Başkan : Kemal TÜRKLER
SORUMLU YA2IİŞLERİ MÜDÜRÜ : Kudret YILDIRIM

, Genel Merkez Adresi Barbaros Bulvarı No: 58 Beşlktoş r istanbul
ridl Morl^. T^'^ionlon ; 48 50 74 - 48 5q75-48 507egv/CIŞMA vesl . X»nd,o «(,1., m»,w s«,sl Ahmot K„W T«ce, CM. No; 10 kat 4 Aksara, .
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vo ÇZLÎK HALAÎ ÎÇYEî>L-hİI[DE İ-STKİ ALDIK.

M/.T..r.o . Tei.ısiicili3iai25 sınxrlrj:«ı içinde îcurı;lu.  T? Ç3Lii.v hîALj-î.'i ıçyerloniride nsi-un süredir sürdürülen ör-ç^aı^n.ı.L.'.rı buy:Arı rle sonuç lanın ş ^ scndilcniis b-ı ivjİçlerinde de toplu sozloçnc yapnu yotüisini alnıştrr.
Ij-'üLj-üI"ta yetmniz bandan bir süre once do'-üni's oldu-

ijjyorındG toplu sözleşnc sörüsnoleri dev.aı edernm KaK-

ju---. ' '^9" yotki iddiasında bulunvan Tüıdı Îİc-;al Sen-dj..»,::.oi, aazenledı.-.ı sunte üye lişlorin-î Böl-e Cali'-- --^ üud'T-lı'.'sr
bS ve DlBK'e b^lı sendikaîarryetS vSio^bl^îr"SÜjÜ ÜrÜşS! '

Daha^sonra sendikamızın konu ile il.viii olara--: nni- ---10-^.3başv^ırnası uzpinc dava sendikaBiıgın-lehine sonuçlonnıs' vTVr'h-
taİmışS?!"^ yctlrılı sendikamın Türkij-o Maden-îş olduyı sap-

durusnalı olarak yarılan mahkouGdö boyluca j.ar..>-I^:. ııyr3Si iurm Metal »in ve BÎÖK'e b- .rm-L sendik-ı ar ■-'Jiı vermemek için sun sendikalmın düzenledidl^eahte üyr"^-'l^le-îl
nı ;;eçerlı sayıp, yetkiyi smı " sendikal mu" verorBÖL-e L^ ın^^"
iludurunun sahtekarlıkları ve ihanetleride 'su joızme ciÂcmıstır

■djs] to .-■lu sözleşme ^,6rv.şııeler± önü.ıüzdc-k

Ti>rLrj SOZLJA?n.i îî'igiİLLidjLI

Tozsan işyerinde sözleşme 1,1,1976 ila 1.4.1978 tunblmiaj?usında ırı yıi yürürlükte kalmcüo üzere 5.8,1979 da
zalonraştır. -/• . .xy/o aa o.....

Bu sözleşme ile üyelerin saat üc.rotlerine birinci yıl saatle 700
aıruş, ikinci yıl saatle 700 kuruş ücret zammı y.ınılırkoaT, ivr ı-

Liuyo yılda 4 raaaş olarak belirlenrîiştir.

Çalışma sureleri haitarla 45 saat indirilmiş olun, aeovneip-
n >7 r.Tin n-, t -t. .. . . ^ . -c j ■ x ı.-j.

çıkarılmıştır.

■  •V-.^.v.U - 'ı; -
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işçi ScijlıÇı VG iş Güvürıli';^i ile iİ3;ili ol-\r-O::-sözloşraad ■:
pj.oreVli '=,enGİ esaslar saptaturaş olup, tutalrlui-jj- halinde- de'iş
hdycncesi s.r-lanEiştır, Ayrıca üretilen lor tezaah başına üyeye
3,5 todıakuk ettirilecek ve bn n-riıa avlık'taksitlerle' ede--
neceıtır.

yıllık ücretli isinlerdo yasal kademelere 3'or p-ün ilavo
edilmiş» siirsİlin arttırırdı yanında izinin nitelik^yönünden relifi
tirilmesi için tatil dcnn ihdas edilmiştir.

Yakacak yardımı, yılda 2000,ÎL izin öd-ync^',i yılda 2000 Tl ve
her dini ba?Ta.mdo 750 Tl sı bayrara öd-enodi, yece zanmı saatle 150
kuruş olarak belirlomıiş, diler sos^nl vardımlar yünün yoçorli'
oizyisine nyyun olarak kabul edilmiştir. Asgari ücret yosal asoa-
ri ücrete 50 kuruş eklenerek bulunacaktır.

IIALD' TıdCIhPA Eİ)ÜLğ; .îl2 ÎMSALAhDI

Kalıp^Takıra San. A.Ş de iki jnl için âcızalanan sö.zleşne
ila 1.12.1977 tarihleri ■ arası.nci j. iki yıl BÜro ile jui-

■rirlükte olacaktır, .

•Bu işyerinde sözleşmenin birinci yılında saat ücr'-jtlori
zauaı 750 kuruşa ibl?,;'; odilddş, ikinci yıl z-cmraı saatte 7-00 Iruruş
ol. ruh oelirleri'-ıiştir. îkramiyo s-JZİ-jSıTio.nin birinci yılında 3
maaş, i.-inci yılında iso -'I- ma.aş olarak hclirleıuni.ştir.

Çalışma süreleri cuıaartesi çalışılmamak üzere haftada 15
:...'tû İndirilmiş oJ.u}) ü.crctlcr 43 saat üzerinden ödenecektir.

İşyerinde d:;vamlılı>a ve üretime baÇlı oloral: uyaıluTian
:prralor ner üyeye eşit şekilde uş--=h.'.l; 'îuıcak hale vetirilmie, nirim-
lorin üretim ve devamlılıkla olan ilişkisi kaldırılmıştır!

İÇ güvencesinin seŞlaruvı-ası ve üyenin iç sizli-üe karşı korun-^  *• .. 3 V.., w-.-. ,w .«-...J, VAAA—•ması yo.i.ım':..a önemli adiiular atıl'iış bu arada Kıdem Tazminatı beher
aizmot yılı işin 40 •■■ü:ne çılc-arıl i-ıştır.

_  ücretli izi'olere ü^:işor -din il-ra"c sa.' -larAjış, izinödnaesi^ sözleşmenin b.ir.inci yılında 1250, ikinci yılında'üOOO, YL
ol'yak oolırloT-rm.ştir. alsşari ücret saatte brüt 850 kur-ıştur.
Yak. ;ûak yardım birinci j-^ıl 1250 Tl ikinci yıl 2000 Tl bajec-an ikra-
m:t.;vesi ise her dihi bayram için 750'şer TL sı ol.ırak kabul edil
miştir.

76 ;filı için yürc-.irliikto olcjı bireysel sVsloşmerrin üzerine
alınan bu haklar örgütlü vo bilinçli nü.cad.olenin tartıcjıp^^p çq_
tüulü'ainü göstermektedir. " .
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GREV RIMIZ

1 .
.

BÖLGESİ
İşyerİEİF
tÎEVAlîI

GREVE

ICATILAIT

ÜYE

SAYISI

GREVÎE

BAÇİAKiı
TARİHİ

/

m

I.BÖLGE

TOjPEAI-I

İZSAL dOîvÜM SM'AYİİ 700 17.11.1975
r

I.BÖLGE

LOPKiü?!

P* D. K* 300

BÖLGE

TOVK.1PI

AÜEE ıM/ıLAT A.S, 700

26i1*1976

17.C.1976

II.BÖLGî liAYli DOKİİM ve
AIÂuiEA I EAK, LİİL. ŞTÎ.

46 22.8.1975

II.BÖLGE

«« abkara

ÎIDA KOLL. C'î'l.

III.BÖLGE

îzr-îlR

TOJÎEZ kOLL. ŞTÎ,

T
32 11.8.1976

104

yi.BÖLGE

LE^TT .

ÇELÎK İZABE 28

2.2.1976

6.8.1976

ZIH.
BÖLGE

ARTVIE

İLDZ. BAEIR İŞLET,
(  ÎIJRGTJL-GÖKTAŞ -ÇAHÎAî:

HAYA- İşyerleri )

1200 i 18.6.1976

>  ■


