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GÜLER ^TT.'RK'T'RONİK'te lOPLü SOZLS^^ME ÎMZALİUSİDI

Sendikanız ile GÜLER İDLEETROîTİE TAHÎR GÜL^ ^ve OETAELAEI ADİ -
EOIîM.S'rîo arasında sürdürülen Toplu Eözleşne görüşneleri anlaşna
ile neticelenniş ve taraflar, 13/6/1975 tarihinde sözleşae ınzala-
rıı şiar dır.

Anlaşnaya göre sözleşme 15/V1975 tarihinden 2 yıl süre ile
^rürürlükte kalacaktır.

Sendikanızca, ilk kez Toplu Sözleşne imzalanan "bu işyerinde
asgari saat ücreti 625 kuruş olarak belirlenniştir.

Üyelerinizin saat ücretlerine, 15/'^/1975 tarihinden itibaren
jl'525 kuruş, 15/4/1976 tarihinden itibaren 575 kuruş zan yapılmıştır.

Sözleşmenin 1. yılında 60. ikinci yılında 75 ücretleri
tutarında ikramiye alacak olan üyelerinize, 75>0*-şQV TL. yıllık üc
retli izin ödeneği verilecektir.

Kıden Tazminatlarının 30 güne çıkarıldığı Toplu İş Sözleşme-_
sinde üyelerinize her sözleşne yılında l.OOO.-erTL. yalcacak ödeneği
ödenecektir.

Normal fazla mesailer '/ 55» kendi hafta tatilinde çalışan üye
lerimizin fazla çalışma süreleri % 100 zanlı ödenecektir.

Üyelerinize sabahtan öğleye kadarki ve öğleden sonraki çalışma
larında 10'ar dakika ücretli mola verilecektir.

Üyelerimize her yıl şeker vçf kurban bayramlarının arifelerinde
250.-şer TL, bayram ikramiyesi verilecektir.

Üyelerinize günde bir öğün doyurucu ve kaliteli yemek verilecek,
üyelerinizin işyerine getirilip, götürülmeleri işverence tenin edi
len otobüslerle sağlanacaktır.

Sosyal Yardımlar: evlenmede 900.-TL., doğumda 750»~T1» el"fc.de ü-
yonin ölümünde yakınlarına 5«000,-TLc. yakınlarının olun^de üyeye
750.-TL., tahsil yardımı; üyenin ilk öğrenimde olan herLır çocuğuna
yılda 120.-TL., orta okulda olan herbir çocuğuna Yilna 200.-TL,, li
sede olan herbir çocuğuna yılda 280.-TL., yüksek okulda olan herbırçocuğuna 400.-TL., askerlik yardımı 750.-TL. olarak belirlenmiştir.

Bunların dışında. Sendikal Sosyal hak ve menfaatler ile îş En-
ni7/eti ve îşçi Sağlığı Tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlayan bu
Toplu îş Sözleşmesinden (70) üyemiz istifade edecektir.

ÜNÎKA'da TOPLU SöZLESHE ÎNZALANDI

Sendikamız ile ÜNİKA ÜITÎVERSAL KABLO SiTN. ve TÎG. A.Ş. arasın
daki Toplu Sözleşme anlaşmazlığı sonunda alınan grev kararından son
ra taraflar yaptıkları görüşmelerde anlaşarak, 11/6/1975 tarihinde
Toplu Sözleşme imzalamışlardır.

Varılan anlaşnaya göre, sözleşme 1/3/1975 tarihinden itibaren
2 yıl süre ile yürüi'lükte kalacaktır.

İşyerinde asgari ücret, sözleşmenin birinci yılında saatte
600 kuruş, ikinci yılında 625 kuruştur.
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Üyelerinizin saat ücretlerine, sözleşmenin "birinci j-ılında
1/3/1975 tarihinden iti"baren 550 kuruş, ikinci yılında 1/3/1976
tarihinden iti"baren 375 Icuruş zan yapılmıştır.

Sözleşmenin "birinci yılında 80, ikinci yılında 90 gün"iük_üc
retleri tutarında ikramiye alacak olan üyelerinize_, sözİL.'şnenin
ikinci yılında kur"ban ve şeker "bayramlarında _ 250 a-TL._ "bayram ikr a
miyesi verilecektir. Üyeleriniz arife günleri tan gün ücretli ta
til yaîıac aklardır.

Kıdem Tazminatlarının 30 güne çıkarıldığı Toplu îş_Sözleşne-
sinde üyelerinize her sözleşme yılında 800.-TLo yakecak ödeneği ve
rilecektir.

Üyelerimize yıllık ücretli izinlerde 750o-TL. yıllık ücretli
izin harçlığı ödenecektir.

Sosyal Yardımlar; evlenmede 900r-TL., doğunda 600a-TL.. „ ölünde,
üyenin ölümünde yakınlarına 500000-11. , yakınlarının ölümiinde üyeye
loOOO.-K,, çocuk zammı her ay her çocuk için 50»-Tlt > tahsil yardı
mı; ilk öğrenimde her çocuk için 2Ö0c,--'?L3, orta ve l.isede olah her
çocuk için yılda 390»"K> yaksek tahsilde olah her çocuk İçin yılda
?00,-TL, olarak belirlenmiştir.

İşçilere günde bir öğ'in doyurucu ve kaliteli yonek verilecek,
üyelerinizin işyerine getirilip, götürülmeleri işverence tenin edi
len Özel vasıtalarla sağlanacaktır.

Askere giden üyelerinize 1.000.-TL, askerlik yardımı ile SoSoK.
dan 5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelerinizin, sigortaca ö-
denneyen ilk 2 günlük ücretleri işverence ödenecektir.

Bunların dışında. Sendikal, Sosyal hak ve menfaatle:? ile îş
Er.miyeti ve îşçi Sağlığı Tüzüğü hükümlerine uygun haklar sağlayan
"bu Toplu îş Sözleşmesinden (7^) üyeniz istifade edecektir.

ÜÇ İSYERİKür: GREV KAEMI ALIİTOI

Pendik-ÎSTilRBUL IV., Bölge Temsilciliğinize bağlı PRESÎZ ve
İZMÎT VII, Bölge Tensilciliğimize bağlı ÇELÎK SAKAYÎÎ işyerleri_
ile sendikanız arasında bir süre önce başlayan Toplu Sözleşme gö-
3?üşnelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine oluşturulan Uzlaş-

Atarma Kurul kararlarıda tareflarca kabul edilmemiş ve scndikamızca
Wp.ÇrESÎZ işyerinde 16/6/1975 tarihinde ÇELÎK SAN. işj'erindo ise

,12/6/1975 tarihinde grev kararı alıınıştır.
Ayrıca ÎZMÎR m. Bölge Temsilciliğinize bağlı TEICülâL SINATEZ

KOLL.ŞTÎ. işyerindeki Toplu Sözleşme uzlaştırma çalışmalarına işve
renin katılmanaaı üzerine sendikamızca anılan işyerinde 13/6/1975
tarihinde grev kararı alınn-ıştır.

BÖLGE TEMSİLCİLİK KONSEYLERİ YAPILIYOR

Sendikanız Bölge Tensilcilik Konseyleri, 8 Haziran 1975 tari
hinde başlanış bulunmaktadır.

Geçtiğimiz hafta içinde üç Bölge Temsilciliğinizin Konsey To})~
lantıları yapılmış Şükrü özbayrak yeniden EREÖLÎ Bölge Temsileiliği-
TiO, Halit Erden (Singer) Pendik Bölge Tensilciligine,Bilal Yeşilyurt
İzmît Bölge Tensllcillğlne getirilnişlerdir.
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