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E1SAN HtJ1 ?'!ADDE ' de TOPLU SJZLE;:,I lE J]lZALANDI . 

Pendik IV • Böl~ Tensiicili Ğ;idzc bn.li-lı ELS;ı.I~ HJl1'1 HADDE SA!ı! . 
A, \ • de üçüncü rlönerı toplu sözle ş::ıe iL M.lnndı. 

.. l. 10 .1975 t arihinden brtş la1·1nk üzere i ki yıl süre li o laı1 yeni 
sozleş71e i le nlır .. un hrıkl:-ırclmı 46 üye ~:i z yı:ı.rnrb.ncıc ~ı.ı:tır. 

t-·, zu l.::man sö zle ş,.ıenğn s nüece ücret, i krn· :i ye , ynknc3.k , izi:: 
v e bayr o.n y::ırdınlurını el e Fı lırsnk , üye l eri: \iziı: ortnl :1w 1:·. par a s al 
;yı~lı~c bru

1
··t ge liri 3O _bin lir:ıdruı , birinc i yı lc. o. 48 . 500 lir·1y:: , 

ıkır..c ı yı do.. 63 . 800 lırayo. çık.uştır. 

üyG l 8Fi ::izin s r.rnt ücretlerir:e birir.ci yılcl.n 400 Kş.ikir.ci 
yılda. 42 5 .l\.ş. zan yapıbıştır. ! ş yorind.e ort ı.üm.:ın sn.nt ücreti bu 
t oplu sö zl eE,l□eyll -_ 12.Sl )Küruşa.yükaalniş ol up , 1976 yılında yı:ıpı
l ac n.k ikinci yıl znrıuı ile 16.76 Kş.ol o.c ::ı.ktır. 

Do.lın önce işyerindeki ort;ılm ıa. .s n.ut ücrf ti 851 Kş . i di.Eski 
sö zlo ş•ıedeki 60 günlük ikr:..ı.niye , 450 'iL. y;_ıkac :uc , 400 'n, .izin , 300 

'ı ı., . b ::ıyr::w harçlığı haklnrıyl a yıllık ort rıl 'J.,ın. brüt 5elir 30 bin r., . 
~ylık brüt gelir 2.500 ~.oluyordu. 

Yılda üç ı :ucış ikraniye 1.250 TL . yulmcn.k, 1.250 T'.,.izin , 500 TL. 
bnyro.rı pnrasının [llındığı yeni sözle ŞLt:)yl e , üye;lori; i zin ortalH.r:n 
r.ı.ylü~ brüt ge liri (birinci yıl ) 4. 044 TL. i ki nci yıl 5. 320 ~~ . ola
c cıktır. Bu dururıo. göre bu i şyerindeki üye ler i ;.;izin cı.ylık gelirle
riııdc birinci yıl yüzde 62, ikinci yılın sorı.uudo. yüzde 113' lük 
bir n.t'tı ş olr.uştur. 

Bunlnr::ı. ek ol:1r 11k nlınnn hn.l:brda şöyl ı:ıdir: 

To.hsil ya.rdı:ıı: Üyelerin llkokula gHen her çocuguna :rılda 
a 250 TL. ort::ı. ö [5reti:.ıde olan hor çocu6ur~n yıldn 350fL. yüksek ö~-renin-
11' ,1.c ol n.n her çocub"Uno. uydn 250 TL. ( Olrullnrır. ::'.Ç ık oldugu döne:~ 

süresince ) ödetec~ktir. 
Bunların yanı sır:ı R.ycla he r çocuk içil~ 50 n, . çoculc vı: , 1ı, 

gili .dc bir Öi1Ün (doyurucu) ye ::ıek, 750 TL, ns lrnrlü : y:-ı.r ,:_~ ıra , 700 Tı.ı . 
cvlc: :.-!:·~rı , 800 iı.. do~n yardı : , ı ile üycı: in ölü" ü h:üiı •~1.ü y :tkır h1rıno 
7. 000.-u.. y(..ıkınl-ı.rının ölünü h(..üinde üyeye 800. -'i'L . so syrı.l Y'lrdıs 
y·tpıl : ı.c r.ıktır. 

1969 yılıml.:ı kurulı JUŞ olan v0 s ı::ıncliko. ı ızııı. 1970 yılı,·dı:u! bl~ri 
toplu sözle ş·ı o i ; · zahdıgı ELSAJ~ IIAI1 MADDE SAl'. .A. ı~· • işy~ri ile 
i · z ,'. ı.l .1.ı:~ıı üçüncü <"'lör,011 toplu i ş sözl ı::1~. ·e siyle nlı-• :;ı!-:. tfü bu hnk 
v u .8: , f'1 :-..ı.tlcrin y,mı sırn se tıd.ik ::ı.1 pirensiplıJr ile i ş e;üvenli i'ti ve 
i şçi s ·:t~lığı tüzüi!,ü lıükü ı lle rir:ıo uygun ç <.. ı-;: itli h'...l::l '. r dn sur~l ırrı .ış-
tır. 

:1l1X.8NT VI • BÖLGENİ ZD1 O'Q !.; YERİl~DE Sv~it~~- Y/._;E>JLD_h 

Luv01·!t VI.Bölgeııiz huclutl:lrı içindo kurulu 9uluınr. işycrle
rinden , Ro.dyo pnrçrı.ları i ı1rtl eden " ı• İLBO KOLL.{ TI. 11 rı.de çalışan 
35 i.iyc: ıiz :.ı<lına , 

Aynı oölge~·,ize ba~lı Torna tt:z~:-thlrırı i::r1. lı:\~ı y.;pnn "0TOI'IEM.
N!K TIC. ve SAN4A. kj . 11 rıde çalıQ : ı:.t~t_n _ol:m 35 uyc·.ıız :ıdına._, _ 

• - TO;XIYE MADEıt • iŞ SlNblKAStNIN ıwlER AJANSIDIR. 
DlSK E BA~U I Send kası adına G&ntl Başkan: Kemol TURKLEll - SorumııJ Y ı lşl•,ri MU(JUrt) Kudtot YllDl!ll"A 
SAHiBi . TOrklyo Moden.. ~ N ~ Boş ktaş _ latarıbu, 
ADAfS 8 rbnro!'ı Bulvıırı ö • 

cı ,w ;O 74 48 50 7~ ı.ı; 50 7t:ı 
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Yir:e bu bölgeJ izde kurulu "SBZA! SELb....B: flılli ve Y:C::DEK PARÇA 
UIALATI .. A. ~." işyerinde çalış :ı·1kt o. olun 75 üyo .iz o. hnn , seı:.dik::ı.
~. ızın surdurı::ckte oldu(s"U toplu iş sözlcş;ıo si görüşı ~o leri ele anln şı.. 
1.2.ylr.1 sonuçl~n!:lıştır . 

. Toplan o~ cırnk 140 üye r..izi~ı istif::ıde ed.ece(si (bu üç i şyeriyle 
r .z:J.~ ru.10.n ~ sbzleş1:.e ler <le ikişer yıl süreli olup , üyeleri::ize yıl
lık ıkro.~ııye, yıllık y•\ko.cnk yr.ı.rdı '.Jı, yıllık ücretli izia hnrçlığı, 
çocuk zr.ı.;1r.:ıındun brışka cliger sosyal yardı::lo.r ve scfaliknl h:ıklar 
c.l ı r.:::ı ştır. 

Suudikı:mız örgütlcmne dniresi Müdürü Süleyı:o.n USTUN, 11 !Slili1IDE
R~ DE1'1!R ÇELİK !ŞLLTMELER1 (!S DEMİR) iş yerinde İskeı:.dorun 18. 
~ol~o tor~silcili(siniz tarnfından bir süre,len b0ri ;y::ıp ı ln ge len 
orgutl om_e ço.lış~nlnrıuı yarinde inc el ec8k ve iş yerinde toplu 
sö zleşi.1e yetkisini a lnbilı .ek için y•1pılo.n bu ç o.lış: .-ı.l:ırırı y,.nı 
sır.1. yerel koşullarıcln clikknte .:ı. l nro.k o ğitiu , bo.sın-yayıı.l , ç :ı lış-
. ::ü ::ı.rını yönlendir::ıe k u.,ncıyl n tekrar :ı.skendoru!1o. gi t:-ıiştir. 

Safrnköy XVI . bölge t ensilcilig;i :1iz hudutl-'.:ırı içinde buluurı.n 
ve yor:i örgütlenen iş yerl E:trinden 11 l10TOS.t1.N FALRİU:ASINDA 11 yetki 
alınuış :ıüzoJrnrelere brışluncıştır. "MERSE NA.KINA ve 11!NPRESS 11 iş 
yerlerinde sözleşrıe ön ço.lış ·w.l a.rı bi t r:;.e lc üzuredir . Di~er t nr af
t ::m "EMArf' işyerinde yetki al 1nk için ger ukli girişinler sürdü
rülncktedir . 

GeçtiğL: 1 iz günlerde Topkapı-!ST . I.13ölge T0:1silcili~i ··.iz sı
r1ırları içinde kurulu PERl1A~HARP' la HİDROJ.IIAT-MUTA1CIL1ı.R işycrinde 
ço.lıyo.n işçi o.rkrı.daşlarırıızdu suflı:ırıı:uzn kntılchlo.r . 

PERl'UU)RARP' da çnlışan nrkadf\şlı:ı.rı ·.ıız OTOiraTAL iş' i n ya.ptıg;ı 
3 s c:ne lik sözleş •wnin ba~lıyıcı hülctbleriı:ı.in tek ke liı:~eyle ke ndi 
ynrnrlo.rına de~i lde işverenden yanc\ oldut51.mu o.rlı:ı.t ıyorlar . 

15 .h.1JRUŞ !ÇİN LOKAVT !LAN ETTİ. 

Hasköy ' de lturulu Silaht ::ır XIV . Bölge 1.iz tı bnglı 11 AH!1ET .AL! 
RAl''iAZANOGilLLARI BAKIR LEVHA SANAY!! 11 işvereni l.1"1o.yıs .1975 tnri
hinclc bo.şlcıynn yeni clöne :ı sözleşne görüş. ·clerine kntıl:_aynrnk , hi
l eli cmlntınl arla işçileri yımıltnış ayl-ırdır sendikayı oyal:ı:lık
to.n sonra., işçiye isterıen 15 Kş. luk bir f .::ı.rkı ver ::üyerek lokavt 
uygul.:n:ı.yı:ı başlaı·:ış, .işçileri sok:ı~a ntraştır. 

ıdı gcçı::n iş yerinde l. fıayıs . ,1975 to.ri b.iı.de eoki toplu iş 
sözleş:-ıe sinin süresi bit: 1iş, yeni c1ör.e rı. sözleş· ,e e;örüş:.2e lori işvc
re::ıin nnl~yı ş sız har elce t e t•.ıesi üzerine t1.r :ı.f l:ır ar.laşaı a!.ıış konu 
uzlaş~ırrnı kuruluna gi t ı tişti. 

Uyuznazlık nedEmleri:rin bo.ş lıc al :'ı.rııı.ı; Asg1.ri ücret, ücre t 
zn:\la.rı, çalış,::a süreleri, ikra.-ıiye, kıdo: ı ve ihbo.r tnzr. inatları 
ile sosyal hakların bazıları teşkil etnekteydi .Sondikamz ,Uzlaş~ır 
tıroa Kuruluhun 13-Ekin-19?5 tarihinde verditP- knrarın sadece sa
at ücretleri naddesiııin,Inci yıl 300 kuru.ş ,2nci yılda 375 kuruş 
olarak düzeltiloesi halinde(Bu işyerinin durunu gözönünde tutula
~ak) anlaşna yapılabilecegini bildirciş,işveren ise bu olunlu tek
life yanaşr.ıanış,sırf işi yokuşa sürnek ıçın,ikinci yılda istenen 
375 kuruş yerine 360 kuruş vererek,sendikarıızın iyi niyetini i~tis
rınr etniş, lokavt uygulaı.ıa~a başl8.Ill.ştır.örgütüı:ıüz Hukuk D~resı 
bu işyerindeki çalışan ve lokavt sonucu iş siz kalan üyelerınizin 
lokavttan do~an zararlarını taznin için,gerekli girişinlerde bu
lunnuştur. 

---------------~----
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PANCAR MOTOR !9Ç:tLEH! 8.ENDiı;..ııJ'ıIZ • 

I·ıADEN-H 'TJ_R D!YOR. 

Topkapı-İB'l' . I. Bölge Tewsilciliğir2iz hudutları i'!iı:cle Bnyra.. ,
:p o.ş :ı.clu kurulu bulunan PA1ChR I'lOTOR işyeri:ıdeki üye l eri:·izir. s cı ı'l. i
ko. seç .ıe özgürlügli· için baı;,lattıkl arı rıücadcle c.1eva: c l i yor • . 

1ilir,.di~i gibi Plı.NCJı.R M0~0R işyerir_çle işvl:) re): ve s'lrı s cı di
k::ı ıın giri şiuleriyle her ı r cdense referan:luu kar:ırı uy5ul ~- 3yar böl
ge ç n lış:- i8. fiÜdürlü~ü. senc1ikı:1: 1ızı yetkisiz bırak iı ş ve toplu sözleş
::e ye tkisini karşı se11t1ikaya veruişti, 

!ş yeri:-ıde bir tek üyesi dahi olnnyan s :ırı SE:nt, .. ".. ik:ı. ? jp-1, i.'.LTAL
İ,;, SeEcliko.sı işverenle ortaklaşa bir toplu sözleşne y:ı.pıp , i ş çile
rin rızası ol~o.dan yapılnı ı , n~acı bu işyerir1eki işçilerin birliBi
n i bo zr:ak ol an anlaşr:myı, s anki işçi y:ırarıno. büyük bir ':tş o · .ny. .ış 
gibi gösternek için bunu gazeteler :ır:ıcılıgı ile ka .. u oyu:ı. :ı da 
,1uyur· :uştu. 

• Biz sendika ob.rak buna toplu sözleşne :liyeniyoruz . 1 iz toplu 
sözle şncyi işçilerindE; bulundu6--u bir :ms ncb , onl :ırı; . ist ,.;,lcleri fo~
rul tusur:c1a , işverenden söke söke nldığı:·ıız ho.kln.rın bir "Jelgesi 
o l .:-ı.ro.k görürüz. 

Biz işçi sııafının denokratik hak ve özgü-rlüklerine lmrşı , bur
·j uv.'1Zi!"'.in giriştiği h8r eylemle, yıl1 ından verdi6i niz !!Üc:ı. .__le leyle 
sı:-.ıfın hnklı gururu, r1evrinci bir örgüt ol:J.rnk, o.çıkca. sandikn 
s0 ş::ıe özgürlüt5ünü çiğneyen işveren ve vekilleri tı:ı.kkı~ıc'..n bö l ge 
ç ..-üış~ıc.. ::.ıüJürlügü ve savcılık nezdinde girişi· lerJe "ou lu~. luk . Bu 
y.:ı.snl _,ücnde le ::ıizi sonun:i dek sürdüreceğiz. 

Devrir"ci örgütleriniıı her znuun ynnl:1rında. oldu ,Juı.u a iler.. 
IJANCAR r10TOR işçileri şöyle h3ykırrw.ktn, 11 İşvoroni:rı. y::ı.s o. dışı ey
le~lerine serin kanlılıkla gögüs ~erdik. Ge9.en ycii uylık süre içir
-J.e DZVR!IICI n,çt SENDIKA1.A.RI KON~ {-kıso..idı)DiSK I e bD. ;lı 11I ... .\.D:ıili-:t9 • 
s 0::~liko.sın da. olı:.ır.ık için tün bnrışcı yolları dcLe1i k ve l 0pi;· iz 
ctevrinci seı:.dikcı l'IADEN-1Ş'te örgütlendik. Snrı ser..c'.i1.::'.'l Tl,3K tlETAL'iu 
üyosi c.egiliz, bizden habersiz yapılan toplu sözleş:·:.0yick k~bul 
ot ;:iyoruz. İşveren, sendika2ız !'1AD11i-!Ş' i to.nı .. ıx;,ayı::ı. c1ev·~ . ederse 

.or, güı. lcrde arttırdıgı baskılarını sürdürürse bu duru! :uı bnrışcı 
yollnr -~:::ın çözüle::iyecegi yurgısıyln ynsa dışı eyle: 1hre 1' -:ısü.likle 
set çel{ece~iz" denektedirler. 

Bu s abah işvt:ror~ tnr~fıı:druı nülıendisler ve post '1 bı.sıl ,rıı ın 
işçileri tek tek dolnşurnk, işten çıko.rnn tehcli ·ii ilu TÜ1' \ !1E~AL-!~ 
so·,.,~ik'1sına geç:1elerini istlme lcri ve bunuıı için sig0rttl mrtlnrır~ı 
top l c.2 ,rıyr.ı krılkışuuları üzerine , ba~lı olcluldnrı NAD.ı. N-1;' ~,.m çıka
rılıp iste JUr1ikleri senlliknya aokul~:nk iatonı:liklori ıli iLri süre
r ek sa.at 16.00 da krıpılo.rı k-ıpat 1 aş lnr ve füı.DEN-!9 sv .~~ik 1sı t 
tc,;silcileri gelr,eden frıbrikntlmı çıknıyncnklnrı:..ı söyloıü 1 l e rı.ı.ir. 

;;,u 1.nda fllbrikrmın içiı~de tozgnhlnriniı' b.:t fj ı r .dn J.iroı işlerini 
sürdüren işçiler"iqten çıkarılruı iki işçinin 13eri o.lını nsı.:1 1.m, , 
f'~t.ıJEN-!9 sendikasının ve kencliluriuin t!'\yin ottikleri t e1 ::ıilcil8rin 
işverence truıınrnı.sındRn ve sigorta knrtlcı.rının geri v0ril .t)sind.e11 
so2.r:J. iş başı yapacaklarını vo knpıları ımcnk o z::ı.:·~n• ı c"\Ç"Cl\klnrıı:ı 
1ksi ll'.llc1e, bu d.irenişleriue clovn:1 c clu cokl tırini II söyl0ı ,el~tedirler. 
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