
NKADEN-İS
GÜNLÜK BÜLTEN NEWS REPORT haberleri

idare Merkezi/Cağoloğlu Nuruosmoniye Cad. Ali Babo Türbe Sok. No. 18 Kat 3 — İSTANBUL Tel.: 27 2139

30.11.1972

GENEL YÖNUTİM KURUL OLAĞANÜoTÜ TOiLAN'

Oenel Yönetim Kurulumuz başlamış ve yakında başlayacak toplu
sözleşme ve grevleri en iyi biçim ve şekilde sonuçlandırmak için önem
li kararlar alarak, gerekli yöntemleri saptamıştır.

TÜNKDEi'iİR DÖKÜM GREVİ DEVV.H EDİYOR

5» Ekim. 1972 günü Türk Demir Döküm Fabrikasında başlatılan
grev başarı ile devam etmektedir.

Sendikamız her ayırı 3Cunda ve 25*inde işçilerin brüt ücret
lerinin % 50'sini işçilere sosyal yardj.ra olarak ödemektedir. Ayrıca
moral ekipleri, işçilerin oturduğu semtlere giderek, işçilerle sohbet
etmektedir.

Bu arada İstanbul (IHP Senatörü Fikret Gündoğan ve İstanbul
Milletvekili Orhan Eyüboğlu grev yerini ziyaret ederek grevci işçile
re başarılar dilemişlerdir.

atAyi anma gününde t.d. Düküm İşyerî temsİlcİmîz
YAŞAR SOYKAN ' ın KONUŞMSI

SAYIN Büyüklerim sayin arkadaşlarim.

Büyük önder. Aramızdan 3^ yıl önce bugün ayrılda. Buna rağmen
Atatürk gerçeği hâla aydınlığa çıkmış değildir. Bunun başlıca sebebi
çeşitli eğilimlerin, ATATÜRK'Ü olduğu gibi göstermeğe yanaşmayarak,İş
lerine geldiği gibi, yararlanabilecekleri gibi göstermeye çabalaraala-
rıdır. Birbirine yüzde yüz karşıt görüşleri savunanların aynı zamanda
ATATÜRK'ten yana olduklarını söylemeleri bunun en açık belirtisidir.

Ölümünden 3^ yıl sonra ATATÜRK'ün düşünçelerini . olduğu gibi
göstermeye çalışmak O'nu içinde yaşadığı şartlarla birlikte anlamağa
çabalamak, tam bağımsızlıktan ve halktan yana düşünçelerinin ve özlem
lerinin niçin gerçekleşemediğini araştırmağa girişmek, D'na gösterile
cek en gerçek, en büyük saygıdır.

Bu araştırmayı yaptığımız zaman görürüz ki ATATÜRK'ün sağlı
ğında sinen, çıkarcı ve tutucu güçler ATATÜRK'ün ölümünden sonra yeni
den örgütlenerek çıkarlarına engel gördükleri ilkelerini yozlaştırmış
lar .'.ve giderek uygulamaz hale getirmişlerdir. Atatürkçülüğe karşı
Çıkarcı ve tutucu güçlerin izlediği bu politika karşısında, ATATÜRK
içtenlikle bağlı olduklarını iddia eden aydınlarımız ATATÜRK'ÜN dew-
rimci görüşünü, halkçı felsefesini bağımsızlık ilkesini, biz işçile
rin ve halkımızın düzeyine uygun içeriLiğe kavuşturmamışlar ve halkı
mızı çıkarcı ve tutucu güçlerin etkisinden kurtarmamışlardır. Daha
öz deyimiyle 'halkia bütünleşememişlerdir,

ra,
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Büyük saygı duyduğumuz aydınlara bu haklı sitenii yaptıktan £
ATATÜRK'çülükten sapıldı.ğını kanıtlayan ekonomik, sosyal ve kül1
sorunlara geçiyorum,"

Eğer ATATÜRKÇÜLÜPvTEK iaîiÜTasaydı.. Bugün Türkiye Milli gelir ba
kımından dünyanın geri ülkeleri arasında olmazdı.

Eğer, ATATÜRK'çülük :on sapılmasaydı petrollerimizi ve maddn-
lerimizi yabancılar değil biz işletirdik.

Türkiye Maden, Modenl Ejyo ve Makino Sanayii İtçileri Şendikdsı _
Sondikomız, Türkiye Devrimci ifçi Sendlkolorı Konfederasyonu (DİSK) M v» Uluslororosı Mqdef^ İKİteri FederOTypBşu (IMF) nln üyesidir
■Melal, Metal Soods And Machlne ındüstry VVorkers' Unlon Of turkey.
Affilitlofed. To Confedorotlon of Progrcssive Trade Unlpnş pf Turk^ (DıSK) and ylMF/
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Eğer, ATATÜRK ■ çü...ükten ^apılr/ıasaydı tiontaj sanayi yerine Makina
üreten milli sanayimiz olurdu.

Eğer ATATÜRK * çülükten sapximase-ydx ihracaatxmxz ithalatxmxzdan
çok durdu.

Eğer ATATÜRK ' çulükton saj.xlmasaj dXr Milyonlarca yurttaşxmxz
topraksxz Âalxp, halkxmxzxn büyük çoğunluğu toprak ağalarxnır. ,, tefe
cilerin ve aracxiarxn Etconoaik baskxsx rlter.cia olmazda»

Eğer ATATÜRK' çulüktun sapxlmxş olmcsa.ydı Halkxmızxn % 50 ye •
yakanX okuma yazma olanağanuan yoksun kalmezcia.

Eğer, aTA TÜRK' gülükten sapalmaç olmasayda, Anadolumuzcia has-
tahanesia-kasaba, doktorsuz hastsüıane, i.laçsazlaktan ve doktorsuzluk-
tan ölen yurttaşamaz olmazda.

Eğer, .iTaTÜRK• gülükten sap:i.lm lş olmasayda.. Nüfûsumuzun bütün
çoğunluğu toprak evlerde gece kor-.dula.rda oturmazd.a.

Eğer,; nT»ıTÜRK * gülükten s.:i.pxlaxt; olmasayde.» İşver.enler Sendika
özgür].ügünü savuîıan içgilari ciaşar-a atmazda.

Eğer, ,.T;-.TURK ' yÜLÜKTEi sapylma.'j olmas ayd:;.-- Türkiye işsizler ül
kesi tehlikesiyle kar.şa karşaya kalmazdı. Milli gelir Sosyal ,adalet
ilkelerine gör.e dagatalar, ve -sosyal güvenlik olurdu. Milyonlarca kol
ve kafa işlisi yabanca ülkelere gitmek kendi ülkesinin kalkanmasana hiz
met ederdi.

Sayın Konuklar ...

BİZ i.şgiler bizden : ana olan ay .kınlarla drleşerek ATATÜRK'ün
Halkça ve devrimci ilkelori.ai ve bu ilkelerin uy.gularaasana arn,ıçlayaıı
Anayasamaza koi'umaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Çakarca ve tutucu
güçlerin önümüze çakaracağa her türlü c:ıgelleri .aşacak jrüç ve bilinç
teyiz.

aTA'kIEH'' büyük anasa önünde (^-ilirkea hepinizi saygayle. sel.am-
laram.

OKULLARA Yi.RnlM

İşçi çocuklar-anın yoğun olduğu ilk okullar'a eğitim araca sağ-,
larnak amacıyla Sendi namazca klRSA-DEkİRTaÇ Köyü ilkokulu ile ZON'aUL-ÜAK
Ereğli- Kaşl.?., Kayabaşı, Alenaar ve üölüç Köyü iikokullarana eğitim a
araçio.ra ak anmış tar.

Bursa-Lemirtciş İlkokulu i çin alınan ağa tim araçl-ara ilkokula
tesli.m edilmiş olup, Er..-ğli B-ölgomiz ilkokulları için akanan -araçl.ar
yakanla ada g;eçG'n okullara t;e-;lim edilecektir.

PA.PA?; KARDEÇİ.'ER DERG.'TSi BAİDİ NUhSİ'nin KİTAİrLARIEIN
TORLATILMA.SH\A K.ARÇI :

tamirde Saint Josepn papaz okulu mezunu Selman ve Selçuk yaşar
karde.şlerin finana-e ettiği DE\,T.R adla _■ m . Cienel ayın j.-.üaürü
ve Vatan Cephesi Devriiıin oasan kayan i-aüdurü AltemUj. Kı.ı_aç, \;iZdağı
bir yazıda, mahkemelerce yasaklanmamış .^itapların topla..ımasını. eleşti —

"N-.îden Salda Luı-si''rLİn kj.ta.plaranan toplatalmasa.Q.a kc^rşı çakma*»
yorsunuz,_ derâştir»
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TOPLU .SÖZLERİMELERİ BİTEN İiŞYİDRLERt. ;_

1- TUEIC SİEMENS kablo v3 ELEİvTEİK san o AoŞc

1/8/1972 ile 1/8/197^!- tarihleri arasında yürürlükte bti-lunacak bu söz-
_  _*l A.-leşrne ile üyelerimize aşağıdaki haklar alınmıştır,
-İşyerinde asgari ücret; iş değerlendirilmesiyle tesbi.t edilmiştir,
-Ücret Zamları?

lo yıl zammı; ücretlerine, saatte seyyanen 1^0 kr.
Üyelerimizin ilk işe giriş tarihleri ns^zarı itibara alı
narak, geçmiş her kıdem yılları için, saat ücretlerine
5 kr., kıdem zammı yapılmıştır,

II, yıl zammı; 1^0 kr, (saatte seyyanen)
-Gece vardiyasında yapılan' çalışmalarda, üyelerin saat ücreti ^0 lîr.
zamlı ödenir.

-Yıllık İkramiye; Yılda iki maaş,

-Günlük Yazla mesailer % yO, pazar mesaisi % 100 zamlı ödenir,
-şeker vo Kurban bayramı ınifelerinde saab 12,00 de tatil ve tam
jicret ödemesi.

-Ulusal Bayramlar ile 29 -ikim günü çaaişan üyelerin bı: günlere ait üc
retleri % 100 zamlı ödenir.

-Yıllık ücr.3tlı izne çıkan üyelerinize 300'--~'n*® izin harçlığı verilir.
SOSYAL YARDIIİLAR :

-Evlenme do 75ü,-dLf,

-Doğumaa 500,-TLo
-Ölümde; ü^/enin ölümü halinde yakınlarını 2500.-TI. »yakınlarjnın ölümün

de üyoye 900,

"Yemek ; Üyelc-:rimiae bir öğün yemek verilir. Pamazanda yemek yemeyen
pyyye günde 5''~-Üj<s ne c ye..,et: bedeli,

cer. 4 saatlik ücret kesilmez.
-Vasıta temin edilmj ştir,

»•S.SoK. na gidiş ve dönüşte

-S.S.K,. veya 'işyeri doktoru tarafından verilen ıstiralıat günlerine ait,
■ Kurumca hiç 'verilmeyen gunleri'n tam icreti ile Kurumca üyenin, |
riııdeki ücretinden eksik ödenen miktar, 5 güne kadar, işverence üye- ^
ye ödenir.

~Ker yıl ^OO.-di.c yaicacak yardımı
-Tahsil yardi-Tii ;

üyelerin ilk okuldaki hecûir çocuğuna yılda
"  Orta ve Lisedeki " " ■
"  Yüksek tahsildeki " "

tahsil yardımı yapılır.

100, -TL»
150.-11,
300.-TL,

ÎİiM.İitniiiiiğ' n.j,;
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gOPLU GÖRÜŞKELSRİ DEVAM EDEN îgLERLERÎ ;

1- Ayvansaray Civata Tic. ve San. Demir İşleri Tb-A.Ş, (215 üye)
2- Meksan-Mekanik Makina San. Tic. A#Ş. (^0 üye)
3- Kare Çelik Eşya Fabrikasj. ( 35 üye)
A- Tel Çivi San. A.Ç. (Halıcıoğlu) (JO üye)
5- Ternal San. ve Tic. Ltd. Şti. ( 130 üye)

6- Zatel Pres Döküm San. üye)

YETKİ KARARI BEKLENEN iŞKEKLERİ ;

1- Arçelik A.Ş.

2- Ahmet Peker Halefleri Koli. Şti,

3- Bufer Elektrik San. A.Ş,

GREV KARARI ALINAN İŞYERİ ;

Türk Kablo A.O. işyerinde 260 işçiyi kapsayan grev kararı,
21/11/1972 günü işverene tebliğ edilmiştir.

UYUŞMAZLIKTAKİ İŞYERLERİ :

1- İZSAL DÖKÜM SAN, A.Ş. işyerindeki uyuşmazlık iie ilgili ola
rak teşekkül eden kurul, 22/11/972 günü çalışmalarına başla
mıştır.

2- DOKÜMAY a. ile BASTAŞ-BİRLEŞİK AYDINLATMA SAN,A.Ş. işyer-
lerindeki ugJİaştırma Kurulu çalışmaları devam etmektedir.

. U'r- 1
3-Diğer yandan ;

a) ÖZKARDEŞLER SAN. ve TİC. KOLL., ŞTİ;
b) GÜLOK ELEKTRİK SAN.A.Ş.
c) EREL DEMİR ve SAÇ İŞLERİ LTD. ŞTİ^ işyerlerindeki toplu söz

leşme görüşmeleri anlaşmazlıkla neticelendiğinden, Uzlaş
tırma Kurulu teşekkülü için gerekli kanuni prosedür yerine
getirilmiştir.

.  --i.;;- ^ ■■'A.-

k-' :" 'A;. 'A' -:  şkiafSik,
■ -ü/C: ; .i,-"** . ■/;. k-.
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L'üıdC KABLO'da AKLAgMA OLDU

Bültenimizin başxnia grev kararı aldığımız ve bu kararımızı
21/11/1972 tarihinde işverene tebliğ ettiğimizi bildirdiğimiz Türk
Kablo A.O. işyerinde'anlaşma olmuştur.

mıştır i
Bu sözleşme ile üyelerimize aşağıdaki hak ve menfaatler -.alın-

-Sözleşrae 1/7/1972 - 1/7/197^ tarihleri arasında yürürlükte
dir. —

»-işyerinde asgar:;. ücret, saatte 350 kr. tur,

-Ücret hamları : I. Yıl saatte seyyaneü I50 kr.
11^ " " " 150 kr.

ÎKRAMÎYE

Üyelerimize her yıl 60 gündelikleri tutarında ikramiye verilir.
GECE PRİMİ :

Gece vardiyasında şa^ışan üyelerimizin saat ücretleri 75 kr.
zamlı Ödenir.

-Dini bayramların arife günleri, üyelere k saat ücretli a z"» n
verilir.

-Yıllık ücretli izne çıkan üyelere, 975»~»i'» izin harçlığı ve
rilir. • .

-Evlenme halinde üyOye ÖOO.-IL.

-Doğumda " 6OO.-TL.

-Ölümde; üyenin ölüLiünde yakınlarına 3000.-'İL, yakınlarının
Ölümü halinde üyeye 500,-iL.

-Çocuk zammı : I. vocuk için ayda 30.-TL.
DAğerleri " " 10.-ÎL,

-Yemek ; 6OO kr. değerinde bir Öğün yemek verilir.
-Üyenin; îlk okula giden herbir çocuğuna yılda 150.-ÎL.

Orta ve Liseye " " ? 230»~TL,
Yüksek öğrenim yapan . " " ^OO.-'ll.
tahsil yardımı yapılır.

-üyelere her yıl brüt 975»~'1L» yakacak yardımı yerilir.
-Üyeler© 8 ayda bir yazlık ve kışlık elbise ve ayakkabı verilir.
-Ayrıca iş nev'ine göre giyim eşyası ve ayakkabı ile temizlik
'•malzemeleri de verilecektir.

-İşyerinde bir eagl:î4 menu^'U İle üyelerin S.S.K, na şevkleri
için bir vasıta bulundurulur"

-S.S.K, dan 5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelerin hurumca
ödenmeyen ilk iki günlük ücreti işverence ödenir.

Bunun dışında üyelerimize Sendikal prensiplerde sağlanmiştar,

M
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YABANCI HADENCİLSRİN TÜRKİxE aLLYHİHE FAALİYETLERİ DEVAM.EDİYOR :

Enerji Bakanı Nuri Kodaraanoğlu Maden Reformu Kanun tasarısını
görüşen komisyonda bir konuşma yapmış, "yabancılar genellikle madenci
lik alanında en yüksek kârı düşünürlgr. Bunun için Madenlerin kaymak
kısmını işletirler. Gizli o-curum yapıldığı takdirde Maden ihracatında
bizim zarar görmemizi sağlayan bazı teşebbüsleri arzedebilirimudemiştir.

YABANCI BİRKETLER 5 MİEYAR LİRA KÂR ETTİ ;

Petrol Reformu Kanun Tasarısını görüşen Komisyonda söz alan
DP'li Özer Ölçmen devletleştirmeye karşı çıkmış, CHP'li İhsan Topaloğ-
lu ise aksini savunmuştur.

Petrol alanındaki ulusal şirketin güçlendirilmesi gerektiğini
ve Türkiye'de 60-70 milyon ton petrol rezervi olduğunu belirten Topa-
loğlu, "Yabancı şirketler son 10 yılda 5 milyar lira kar sağlamıştır,,
demiştir.

SENDİKAMIZ GENEL ^^ERKEZ'i BLBÎKTAC'a TACINDI ;

Uzun süredir Cağaloğ'lunda çeşitli binalarda çalışmakta olan
Sendikamız Genel Merkezi, daireler arası koordinasyonu sağlamak ve ça
lışmaların verimliliğini artırmak amacıyla bütün dairelerini aynı çatı
altına toplamıştır.

yeni ADRES

Türkiye Maden-İş Sendikası
Barbaros Bulvarı No: 58
Beşiktaş-İstanbul

YENİ TELEFONLAR :

^7 97 ^7- V 98
k? 92 00


