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Türk Demir Döküm Fabrikalarında Sendik^ızın uygulam^ta

■  j-„T vn"hni İ-; .Tn alinde,Av.11 an 'hfl'hPT'de Sendikamızın "baleplerinin kabulü ,balende,

yararlanılmak isbenmekbedir»U -*.w ,

Halbuki daha Toplu Sözleşmeye başlanmadan önce^

tışları yapmıştır*'^apmiç uj-i • -

Yine aynı haberde, bir işçinin Sözleşme .sonucu Jalepedilenlerin verilmesi ^*5§^n^ektedlr* Ve sözde, bu miktar-5520.-TL. aylık ücrete ulaşacağı soge^^^^^
lan işveren, sendikaya meblâğlar hayali ve şişir-açıklıkla tekrar edıyo o olabiliriz. Müessesenin teknisyennedir, incak, lakİSîk o^
ve veya kardan hisse ödemeleri de _bu
rında tutan yıllık prim f. takdirde 10-15 kişinin uc--- .
vasıta dahil ediliyorsa , 7 .u* naraları da işçilerin ücret ikramiyeleri Sj^irde bövle bir vasatiyi bulmak bel-?fİSnka%S?îfirGorçlh°e,'SSlefliSenhşyerindek/ortslama^fe
ki numkım vVdiSi resmi rakkamlara gere, işçininll^'sJImSSlylfSSSrhllSkİd^Sr brüt ücret 1884.^T. şudur.
'' L^1_1 j:«T Ro >MTnn pTtI PTie
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işverenin iddia ettiği Sendika teklifleri de buna eklene
rek bir sözleşmenin ^592-^,sözleşmenin ikinci yılında ise, 5117•
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Lin ıjsıut^j- , on
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Bunun yanmda bu i|ye^lhde senede^ortalama^ ilarak,"
Çinin parmalclarını, kazasına uğradığı, bu ağır işte ça-
50 işçinin yanmak suretıy^ hidratlarından ve ömürlerinden vermek
şİle?İyîfkStiSSarxnx sbyleLek, Sayxn Kamuoyu gerçekte daha iyi
aydınlanmış olacaktır^mış Oiacajıoxx-. .

■Madeni eşya if ^®|^tîz5?Ldf 5§?n^^^^ bU^
sıhda olduğunu iddia j^îj^amızın Toplu Sözleşme ile iste-işgal edecek durumda ^J-^J^V^iarîraylık yekûnu brüt fark olarak,dili ücret nS yî^ise, 420.-TL sidir. En y^ınI.nci yıl İ^fesmeİerl yapılan ve bu işyerinden çok daha Tıafıfzamanda Toplu ^ozleşm işkolundaki Toplu Sözleşme ileişlerde Çalışan Petro-Kmya^Sanayı^^ zanm^ı yapıldığı
işçilere I.nci yıl JtûSIJi?p ödendiğini örnek verir isek, işle
ve ilâ'Vö olarak 6 maaş ^««tıpn bu isveri için talep edilmiş
rinin çok daha ®Sır cinasın ortaya çıkar. 8c500.000.-TL
olan ücretlerin şirketin, kuruluşunu takip eden ilk 4 yıl ,sermaye ile I ^i-blbir kâr ettiği nazari dikkate alınır ise.,ISM-yS-ö°â;S tfhf d^ ^^L^lxk\azhnmxş olacuktxr.
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Türkiye Mûden, AAodeni Ejyo vs Mokino (DjSK) in Veyyiusloförosı Maden «iltri F^ieratyofivı (IMP)
_ Sertdıkamii, TürkiyS Devrimci i}Ct ■'■■•' • •: ■■—•■—4-:- .
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