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ELSAE HâîlM&DDEMe TOPLU SOZtESIffi İI1ZALAKDI.

Pendik IV.Bölge (Pensilciligi-.dzo "bağlı ELB.'d^HAî'i iîADDE SAM,
A.ç, de üçüncü dönen toplu sözleşne inzalmıdı^.

1.10,1975 tarihinden başla'iak üzere iki yıl süreli olan yeni
sözleşne ile alınan haklardan 46 üyeniz yararlcvnacaktır.

İrızalanan sözleşr.iengn sadece ücret, ikra^ıiyo, yakacak, izin
ve bayrama yardınlarmı ele alırsak, üyeleri;lizin ortalana parasal
yıllık brüt geliri 50 bin liradan, birinci yılda 48.500 liraya,
ikinci yılda 65.800 liraya Çıfcaştır.

L/yelerinizin sant ücretlerine birinci yılda 400 Kş,ikinci
yılda 425 Üş, zan yapılnıştır. İş yerinde ortalana saat ücreti bu
toplu sözleşneylt •^1^451 )Küîaışa.yükGQİniş olup, 197& yılında yapı
lacak ikinci yıl zaıauı ile 16,76 Kş,olacaktır.

Daha önce işyerindeki ortalana saat ücreti 85İ Üş, idi,Eski
Süzleş>ıedeki 60 günlük ikraııiye , 450 k, yakacak, 400 TL.izin, 500
'iL., bayran harçlı^ haklarıyla yıllık ortalana brüt gelir 50 bin k,
ajrlık brüt gelir 2,500 TL.oluyordu.

îılda üç naaş ikraniye I.25O TL, yakacak, 1.250 TL,izin,. 500 TL.

bir :ıxtış olnuştur.
Bunlara ek olarak alınan haklırda şöyledir:
Tahsil yardını: Üyelerin İlkokula giden hor çocuğuna j'ilda

250 TL, orta öğretinde olan her çocuğuna yılda 550fL, jdiksek ögrenin-
ol^jî her çocuğuna ayda 250 İL. ( Olculların açık olduğu dönen
esince ) ödenecektir.
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Bunların yanı sıra ayda her çocuk içûı 50 tL. çocuk za i iı,
günde bir öğün (doyurucu) yenek, 750 TL.askerlik yardurı, 70O k.

O Tovlcıano, 800
7 .000#'-^ÎL» ■ ya:
yapılacaktır.

b.dogûn yardı: a ile üyenin ölir.ü h;\linde yak
akınlarının ölünü halinde üyeye 800,-TL. sosyal

'r
sosyal

ır.larına
yardın

1969 yılında kurulnuş olan ve sendika jizuı 1970 yılu dar^ beri
toplu sözleş:ae i- ızaladıgı ELSAÎJ HAM MADDE SAİT,A,h, işyeri ile
i: .zo,lanan üçüncü dören toplu iş sözleş.'.esiyle alı:ıan tîii ■. bu İvak
yo :_.&:ıfaatlerin yanı sıra sendikal îjire'nsipler ile iş güvenliği ve
işçi sağlığı tüzüğü bükünlerine uygun çeşitli lıakl \]KTa sa-'^-ln.rr'iş-
tır. o - y

LEVEMT VI,BÖLGEMİZDE ÜO İ8 YSRÎEDE SoELEbdr.y YAPI^DT.

Levent VI,Bölgeniz hudutları içinde lojrulu buluııan işyeri
rinden, Radyo parçaları inal eden 'hlLBO KOLL.rTİ." -de çalışa
55 üyordz adına,

bölgerdze bağlı Torna tezgahları ii'ialatı y.-;pan "OTOMEKA-
MIa- TİG,ve SaM,A,i^>, nçe çalışii.akta olan 55 uyeadz adına,

Oisk'i BAÛU TÜRKİVe maden "r İş SENDİKASININ haber AJANSIDIR.
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Yine bu bölgeııizde kurulu "SEZAÎ SELAH ve YEDEK PARÇA
ÎM/ıLATI A.Ş." işyerinde çalışmakta olan 75 ^'ü: .iz arlınay sendika
nızın sürdürnekte olduğu toplu iş sözleşnosi görüşnoleri de anlaş-
nayla sonuçlannıştır.

Toplan olarak lAO üyenizitı istifade edeceği (bu üç işyeriyle
in.zalanan) sÖzleşn.eler de ikişer yıl süreli olup, üyelerinize yıl
lık ikraiiiye, yıllık yakacak yardım, yıllık ücretli izin harçlığı,
çocuk zannından başka diğer sosyal yardınlar ve sendikal haklar
alınnıştır.
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ÖRGÜTLEEME ve EĞÎTÎM gALI^İİAL.ARIHIZ.

Sendikanız örgütlenne dairesi Müdürü Süleynaiı ÜSTÜN,"İSKERDE-
RUN DEÎîİR ÇELİK İŞIA<TMELERİ (İS DEI^IİR) iş yerinde İskenderun 18«
bölge tensilciliginiz tarafından bir süreden beri yapıla gelen
örgütlenne çalışnalarını yarinde incelenek ve iş yerinde toplu
sözleşııe yetkisini alabilnek için yapılan bu çalışnaların yanı
sıra yerel koşullarıda dikkate alarak eğitin, bo-sın-yayın, çalış
nalarını yönlendirnek amacıyla tekrar Iskenderuna gitniştir.

Safraköy XVI,bölge tensilciliğirdz hudutları içinde bulunan
ve yeni örgütlenen iş yerlerinden "MOTOSÂlN EAERİKASINDA " yetki
alınnış ııüzakerelore başlanuıştır, "MERSE I'-ûÜCINA ve "İNPRESS" iş
yerlerinde sözleşne ön çalışmaları bitnek üzeredir. Diğer taraf
tan "EMAŞ" işyerinde yetki allak için gerekli girişir iler sürdü
rülmektedir.

Geçtigii'iz gÜTilerde Topkapı-İST, I.Bölge Temsilciliği: liz sı
nırları içinde loırulu PERİ1AŞIIARP' la HÎDROIElT-îrüTAI'CILiiR işyerinde
çalıgran işçi arkadaşlarınızda saflarımza katıldılar.

PEH'I/vŞHARP'da çalışan arkadaşlarınız OTOîiETAL iş'in y.aptıgı
nelik sözleşmenin baglıyıcı hükümlerini:5 senelik sözleşmenin baglıyıcı hüküi-ilerinin tek kelimeyle kendi

yararlarına değilde işverenden yana olduğunu ar.latıyorlar.

13 KURUŞ ÎOİN LOKAVT İLilN ETTİ,

HaskÖy'de kurulu Silahtar XIV,Bölgeıdze bağlı "AHMET ALÎ
RA1Eİ.ZAN0ĞDLLARI BAKIR LEVHA SAIîAYH" işvereni 1,Mayıs, 1975 tari
hinde başlayan yeni dönem sözleşne görüşmelerine katılmayarak, hi
leli anlatımlarla işçileri yanıltmış aylardır sendikayı oyaladık
tan sonra, işçiye istenen 15 Kş.luk bir farkı vermiyerek lokavt
uygulamaya başlanış, işçileri sokağa atmıştır.

Adı geçen iş yerinde 1,Mayıs,1975 tarihinde eski toplu iş
sözleşrLesinin süresi bit.miş, yeni dönen sözleşr.e görüşmeleri işve
renin anlayışsız hareket etmesi üzerine taraflar anlaşan.amış konu
uzlaştırma kuruluna gitıâşti.

üyuzmazlık nedenlerinin başlıcalarını; Asgari ücret, ücret
zamları, çalış::a süreleri, ikrardye, kıdem ve ihbar tazminatları
ile sosyal hakların bazıları teşkil etmekteydi.Sendikanız,Uzlaş«ır
tırna Kurululıun 13-Ekin-1975 tarihinde verdiği kararın sadece sa
at ücretleri maddesininjinci yıl 300_kuruş,2nci yılda 375 kuruş
olarak düzeltilmesi halinde(Bu işyerinin durunu gözönünde tutula
ra) anlaşma yapılabileceğini bildirmiş,işveren ise bu olumlu tek
life yanaşmamış,sırf işi yokuşa sürmek ıçın,ikinci yalda istenen
575 kuruş yerine 360 kuruş vererek,sendikamızın iyi niyetini istis
mar etmiş,lokavt uygulamağa başlamıştır.Örgütünüz Hukuk Dairesi
bu işyerindeki çalışan ve lokavt sonucu işsiz kalan üyelerinizin
lokavttan doğan zararlarını tazmin için,gerekli girişimlerde bu
lunmuştur»
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