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LAYIIE-BOV/IER GllEVI BA^ ARIYUV SOKA ERDİ,

LAyEE-BO/.'LSR Dik Türbin Ponpaları san.ve Tic.A..v,'r^de
17.Te' :.ıuz.l975'ö.en beri süren grev 110. gününde (3.11.1975) son
buldn.

luzalanan söıileşoe 1.^,1975 ile 1.1.1977 tarihleri arasında
21 ay yürürlükte olacaktır.

Auerikan tipi dik türbin ponpaları, derin kuyu su ponpaları
üreten şirket, 1963 yılında kurulnuştur. 10 nilyon lira. olan sema-

♦yesinin Şekerbank ve ona bağlı kuruluşlara, yarısı ise A.D.
Siiitiı Corparation ile Layne and Bo^^^ler Punp Conpanj'-'ye aittir.
1974 yılında y^ıbancı hissedar payını yerli hissedarlara sattı.

Sendikanızın işyerinde 1972 yılında 35 olan üye sa3-ısı,1975
7/ılınaa 74, 1974 yılında da 116'ya yükseldi. Ortala:..a saat ücreti
ise 1972 sonunda 379krş. 1973 sonunda 450 krş. ve 197^ sonunda 557
Icuruştr

Yeni dönen toplu sözleşne görüşneleri, 557 krş. gibi asgari
ücretin biraz üstünde olan bir ortalauayla başLadı. işçi sınıfının
ekononik denokratik nücadeleşinin istanbul gibi yaygi2ilaş";adıgı
Ankara'da işverenin saat ücretlerine S022 olarak 159 tekli
fi vernesi üzerine 0;;reve gidildi. Greve giden 116 işçinin 76'sı

arası bir ücret-asgnri ücretle (500 krş,), 27'si ise 5OO-6OO krş,
le çalıştırılıyordu.

110 gün süren grev sonunda inzalanan sözleşneyle, sözleşue
öncesinde ücret, ikraniye ve yakacak gelirleri tuto.rı riyda ortala-
■'la brüt 1450.-4, iken, bu uiktar sözleşuenin 1. yılı 2450,-TL. II.
.yıl 3287.-4. olr^aktadır. Ayrıca, eskiden haftalık çr.lırrno. süresi 48
»saat iken, yeni sözleşneyle bu süre 45 saate iıalirili'-iştir. aakat
ödei.:eler 48 saat üzerinden yapılacaktır. Cunartesi, Pazar ye Ulusal
ve Genel Tatil güiileri çalışanların ücretleri % 100 zanlı ödenecek
tir.

Eski sözleşneöe 10. ,TL. olan çocuk parası, 25.''4, 'sına yük-
Söltilv.ıiş, yılda 200. ,U. tahsil yardiuı saglannıştır,

Ayrıca, yılda 30.000.-TL. kanp yardım alııı.ış ve üyelerinizin
bir kısnının önünüzdeki dönen aileleriyle birlikte Bendikaıazın
kanp ola.naklarından yararlannası saglannıştır.

Ortc-laııa Saat ücreti
"  aylık ücreti
"  yıllık ücret

İla? aniye
Yakacak

ÜYELEHİhlZlE YILLIK GELÎR HESAPLAMASI
Sözleşne Öncesi SJdz.Ş_qîi.l.Yıl

krs.557 357 krş.
1357.-4-

16.044.-TL.
1337.-4

17.381.-İL.

2057 .-İL.
24 • 604 • • "ît,.

4114.-TL.
600. -TL.

29.W.^'r
y  .

OİSK'E »A§U TÛfiKlVE MADEN . İŞ SENDİKASININ MABE8 AJANSIDIR.
SAHİBİ ; Türki-ye Matferulş SeMKİlkaaj adma-Gdnet Balkan: Kem^t TÜRKLER
AORES v.fiarbafos Bu'vari, 'No. Sâs^iktflş — Atanbul
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LLVEIiT VI. BOLGSDEH HAlüirMl

PEILIPS grevi 89. Güllünde:
PHILIPS Îş5^erinde 18 Ağustos 1975'den bu yana fiilen uygulanan

grev "başarıyla devan ediyorı Kendisiyle grev yerinde görüştüğünüz
PHILİPS işyeri baş teusilcirı;' Dündar DÜEGÜN; ajansınıza yaptığı
açıkianada; yalclasân kiş nedeniyle bütün hazırlıklarını tanaaladik-
larıhı söyledikten sonra grev süresi içersinde gelişen olayları
şöyle sıraladı.

"Biz PHILIPS grevcileri olarak örgütlü nücadelenin başarısının
nutlak olduğu BorÇöâl-'denharaketle, örgütü lüzün denetini ve yöneti
ciliğinde grevinizi basarıvla sürdürüvor - tîrev süresinde bizir.cili^-inde grevinizi başarıyla sürdürüyor , ^ grev süresinde bizin
birliğinizi "bopıaya yönelik unsurları sınıfsal bilincinizle tesir
siz hale getiriyor, bölünenez bir bütün olduğunuzu gösteriyoı^®»

Bu rıücadele içinde daha da bileniyor^ güıılerinizi çeşitli ug-
aşılarla değerlendiriyoruz. Grevin ilk günlerinde düzenlenen eği

tin seninerlerinin yeniden başlatılacağında inanıyor ,buarfidd DOST.-
LAE Tiyatrosu ile Kocanustafapaşa Halk Sahnesi oyuncularının oyun
larını gruplar halinde izliyerek, devri'ici sanat uğraşılarının'
başarısına tanık oluyoruz.

Burjuvaziye karşı işçi sınıfının verdiği her hak alna nücadele-
sinde onun yanında olan bir örgütüıı üyeleri olar<ak grevci işçileri
direnişteki arkadaşlarınızı ziyaret ediyoruz.

Grevinizin iik gününden beri bu aücadeleyi sadece biz PHILIPS'
lerin değil kendi nücadeleleri olarak gördüklerini grev yerine gele
rek gösteren işçi arkadaşlarıuızın naddi ve ■:ıanevi katkılarıyla
daha da güçleniyoruz"

Daha sonra işverenle yapılan bir görüşneyede değinen Düridar
büHGUK, işverenin bu görüşneye yine eski teklifleriyle geldiğini
söyleniş PHILn?Ş'de grevin ancak greve başlanazdan önce belirledik
leri isteklerinin yanı sıra grevde geçen sürenin ücretli izinli
olarak sayılnası ve işverenin yeni dör.en içersinde hiç bir işçiyi
işten çıkarnanayı kabul etaesiyle bitobileceğini anlatnıştıt.

PIiILIPSfpevcileri şiudi bir göreve hazırlanıyorlar. Bir grupgrevci ARÇELIK işyerinde önünüzdeki günlerde yapılacak sendika ten-
"Silci secininde görev alacaklar. Onlara bu görevlerinde de baharı—
.ar diler, hşk alua nücadelelerini sonuna dek başarıyla sürdürecek
lerine inancınızın tan olduğunu belirtiriz.

•V V Xn A

Bu bölge teasilciliginiz sınırları içinde kurulu T.O.T.TOTEE.S
işyerinde bir süreden beri sürdürülen örgütlenne çalışualan sıra
sında işveren sendikal nedenlerle 13 işçi işten çıkardı.

T.D.T. işyerinde çalışan işçi arkadaşlar işverenin bir sarı
sendikayı, işyerine soknak anacıyla yaptığı bu baskıların ve yıldır-
na taktiklerinin birlikleri karşısında başarısız olacağını söylü
yorlar.

deSHAÜB-LURELa de çalışan işçi arkadaş1arıraz 5.11.975
tensilcilerini seçtiler. Bu seçinler sonunda. Harika EKLkON Baş
Tensilciliğe getirilirken, Engin iSTELİİm, hilgün İİDAHBOY,Burha
A T ' T^.T 4» ^ M 4 *1 ^ ^ rt T T <■*jiLGEN tensilciliklere seçildiler

y

.
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liESAK riETAL SAJi.A.g. işyerinde 7.11,975 tarihinde yapılan
seçililer sonunda; Baş Teusilciliğe, Zübeadr HEHİRLI, Teusilciliklsoçııuer sonunaa; naş Teusııcıııge, z.ube:fir Mi-dilRLl, Tensilciliklere
ise Selanet AK80Y, Atırıet I'IERÎÇ ve Skren öiiHIOuLU'' seçildiler.

JiK'v . .
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ÎZSAI.'DA GREV KiRRARI ALINDI,

Topkapx-İBI. I.Bölge -ei^silciliğ'inize "btıglı ÎZSİiL işyerinin
700 devrincl işçisi iki buçuk ay önce başlaycaı toplu sözleşue görüş-
nelerinde işverenin bir isteğiyle karşxlaştılea?.

İşveren toplu sözleşr.ıe uasasıno. oturduğu zanan işyeri baş ten-
silcisinin tensilcilik sıre.tıımı kaldıralnasını ön şart olarak öne
sürdü.

IZSAL işçisinin ve gönül birliği etti^iâ örgütünün bu gibi
konularda nedenli tavizsiz olduğunu bilen işveren; bu ön şartının
ardındejı gerçek tavrını-»kesinlikle işçisinin lıaldcını ver:.ene kara
rını açıkça gösteriyordu.

Sendikanız bütün iyi niyetle barışçıl yolların tananını üye
lerinin adına denedi ana ne varki işveren katı tutu; lunu üegiştirno-
di. Ronu uyuşnazliga gitti ve gene sonuç çıkııadı, Şir.di IZSA!
T /-s -v^ -1 %-\ ^ C T ^ 1 ^ O C J. ^ 1 * «r. - .n.. »--. — ı.-î

-ZSAL işçi
lerinde 15 .10.1975 tarihinden bu yana bir başka heyecan, bir başka
çoşlîu var. Onlar bu tarihte iş yeri ilan tahtasına astıkları grev
|ilanını eylen safhasına kojnıaııız an neselesi diyorlar. İşçi sınıfı
nın hak nlna nücadelesinde en etkili silahı olan grev halkını bö
lülmez bütünlügÜLiüzle^ullanacagınıza kilisenin Icuşla.su olnasın
diyorlar.

EGE SANAYİİ İş^ÇlLLRİ SAlLARIIfEZDA.. •

Pendik IV.Bölge Tensilciliginizce üç ay önce başlatılan EGE
SAN, örgütlenmesi geçtiğiniz günlerde başarı^'-l.a soruçlandı.

-  _ Üyeleriniz adına toplu sözleş-ae j'apj.iak için LÖlge Çalışma
hüdür İÜ-piliden aldığınız yetkiye itiraz eden EEIv—îiHlü'İş ' in 3. iş
n?dilre:-.esinden aldığı bozna kararına karşı örgütlenıas çalışnalarının
kesinlikle sonuşlannasından. sonra ikinci bir ça;'hPi -yapan sendikanız
toplu sözleşne görüşnelerine başlanak için. Bölge Çaİı.şııa l'-ıüdürlü-
-■'.dnde.n Trfitki ■(rA-ri T tioo-î-n-î "ho-lrl i r» ^ .amden yetki verilmesini beklenektedir.

Olayların bu yönde geliştiği EGE SAN. i;5yeri. işçileri ile
L,3Çti_,iniz günlerde 2 salon toplantısı yapıldı. Bu toplr-n.tıların
iİkirade- sorunlarını'dile g-etireıı işçi ark.adaşlar ikincisinde işyeri

4-.^v-e**î T Tsendika teıısilcilerini seçtiler .
Tlir-kiyede bu üretin sahasında tek olan ve ürettij^y ;;-!auulle

rın çoğunu ihraç eden bir işyerinde çalış.>alnrı;?a karşı, yoğun
basjıı al-tında asgari ücretle çalıştırıls.n EGE SAî'i işçileri işye-

ndeki sarı sendikaya karşı verdiğiniz Liücadelenin sonr-.da bütüıı-rı

leştifginiz devrimci örgütü.îüzün safl-ırında, îşçi B-ı:ııfının insan
on-yruna yaraşır bir yaşan kurna, yarattığı delerlerden Lak ettiği
payı alna yolunda verdiği nücadelenin içinde yori'nizi alnanın
i.-.ütlulugunu tadıyoruz"diyorlar.

[y- ■ > . - V,-- ,

.-r

r,"-'-". a 'şj!, , ■ r : y V
1:. . ^ ■ .■-ya': ■  -. ,1

■■ ■'-ydn:- '
•• ,

V, V

my
■■■'-t;.'' .

 ,y I:;:'-'- j.; ■ ■■ -■ ' .y
y-ny'

sy.; ;. :o .- ' . a r:
-  .-wV

,-,t, i';"/ i---
I  k

,J^b.yyk:v;Lü-'k

i-.!'

y-y.'- ' a"'

'-ti,-,.,:' ı ',.' ■ '-v

' . : y: - ak- 4:4i;ü t  ■-'

: -:ay:k:,a
!. p' • y.

-  -► ' I

.

.('fil^;yO;yJ
r  :y.:j


