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PHILIPS GREVİIIÎZ BAŞARIYLA SONA ERDÎ

18 Ağustos*dan beri 800 arkadaşımızın azimle ve işçi sınıfı di
siplini içinde sürdürdüğü grev zaferle sona erdi.

Patron-işçi sınıfının PHILIPS'teki öncülerinin ve IIADEN-İŞ'in
gücü karşısında taleplerimizi kabul etti. Işkolumuzdaki en iyi söz-
leşmetyi PHILIPS'te imzalandı.

TÜRK PIHILIPS SAN.A.Ş. 40 mmiyon sermayeli bir yabancı sermaye
li kuruluştur. Çokuluslu PHILIPS Şirketinin Türkiyedeki kolu olan
şirketin sermayesinin tamamı merkezi HOLLAITDA'da olan çolculuslu te
kele aittir. Uluslararası Metal işçileri Fedarasyon-un çolculuslu te
kellere karşı Uluslararası Plânda yürüttüğü mücadele Türkiye cephe
sinde bir zaferle sona ermiştir.

Şirketin Levent-ÎSTAHBUL'da ve Ayazagadaki iki işyeri ÎZMÎT'te
ise Ampul Fabrikası vardır. İstanbul'daki fabrikalarda 800,İZMİT'te
ise 35 arkadaşımız çalışmaktadır.

Şirketteki arkadaşlarımız; Radyo, Pikap, Amplifikatör, Traş ma
kinesi j Televizyon, Ampul ve her türlü ışıklandırma malzamesi üret
mektedır. Boğaz köprüsünün^ışıklandırmasını alan PHILIPS uluslarara
sı dergilerde bu işin reklâmını yaygın şekilde yapmıştır-

Böyle bir şirketteki işçi arkadaşlarımız Türkiye İşçi Sınıfına
yaraşır bir kararlılıkla mücadelelerini sürdürmüşler ve Işkolumuzda
ki en iyi sözleşmesini gerçekleştirmede TîADEN-İŞ'in ortağı olmuşlar
dır.

Grevde olan istanbul iabrikalarında ortalama saat ücreti yılla
ra göre şu şekilde gelişmiştir.

Aralık 1970
Aralık 1971
Aralık 1972
Aralık 1973
Aralık 1974
Şubat 1975
Sözleşme

536 krş/saat
724
798
985

1086
1085

sonrası 1635

Son aylarda alınan yeni işçiler ücret ortalamasını düşürmüştür,
1975 yılı Şubat ayında yogunlaşılan ücret kademeleri şu şekil

dedir:

8O-90.-R./gün
90-100.-TL./gün

100-110.-TL./gün
110-120. -Tl . /gün

202 kişi
44 kişi
94 kişi
80 kişi

Yeni sözleşmeyle işçi arkadaşlarımızın yıllık ortalama geliri
I. Yıl sadece ücret, İkramiye, Yakacak Parası, İzin ve Bayram harç-
lıklarıyla yüzde 75 oranında artmıştır. Saat' ücretlerine her yıl
yapılan 550 krş zam, ikramiyenin 4'e, 500 lira olan yakacak parası
nın 2000.-TL.ya, 500 lira olan izin parasının 3250 liraya çıkarılması

DİSK'E BAĞLI TÜRKİYE MADEN . İŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR.
SAHİBİ ; Türkiye Maden-lş Sendikası adına Gene! Başkan; Kemal TÜRKLER
ADRES ; Barbaros Bulvarı, No. 58, Beşiktaş — İstanbul
Tol. : 48 50 74 AS 50 75 —«-18 50 76
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vö eslcid-SH oli!ia.ycnı BaypsLUi parası olarak yiıda 15Ç0 lira aiinınasıyla
(her Bayram öncesi 750 liraî) ortalama yıllık gelir 40 binliradan
69? 5 "binliraya yülcseldi.

Bİ FHILIFS İSÇİSİNİN YILLIK ORTAjjAIIA IIRİTO GEMİİ

Sözleşme
Öncesi

I. yıl zammıyla Bark

Ücret
İkramiye
Yakacak
İzin
Bayram

31.248.-TL.
7.812.-TL.

500.-TL.
500.-TL.

47.088.-TL.
"I5 • 596. "İL»

2.000.-TL.
3.250.-TL.

■  1.500.-TL.

la»340 , —ilt
7»884 ,-İL»
1,500,-TL.
2.750,-ÎLc
1.500,-TL»

TOPLAT-i 40.060.-TL. 69c 554.-TL. 2 9.474,-Tl.

sözleşmenin
90 bin 638

Bugün saat ücreti 10,85 Icuruş olan bir arkadaşın
ikinci yılında bu beş maddeden yıllık brüt geliri ise-
^liraya yükselecek (ayda brüt 7553 lira).

Bu haklara ek olarak Kıdem Tazminatı çalışılan her yıl için 40
güne çıkarılmıştır. İşçinin ölümü halinde bu tazminat 45 gün üzerin
den. ödenecektir- Getirilen ysni ve önemli bir diğer haköa her yıl
kendi isteğiyle işten ayrılan 40 arkadaşımıza ihbar ve kıdem tazmı-
na.tlarını alabileceği.

.Diğer taraftan Phılıps'teki arkadag-larımızın_sendikamız öncülü-
gün.de yürüttükleri ekonomik mücadeleyle Yasalar bir alando, d.aha a—
şildi. İş Yasasındaki son değişiklikle Kıdem
de her yıl için-konan 9 kin liraİık tavan
çıkartıldı,

Tazmin.etının öde:
15 bin ■sözleşmey'Le

ime sın-

Liraya

7 liradan kazainı girecek
olan vasıta parası 10 liraya

asgeri ücretle iş-
,  zam

Dah ,1
ya.pılması sag-
önce hiç veril-

Daha önce% 10 olan gece zammı %30_|a.
şekilde olan yemek 15 liraya, 5 lira
çıkartıldı. Arife günü tam gün tatil_yapılması,
yerinde eski uygulamanın her kademesine 150 krş,
landı. Çocuk parası 10 liradan 50 liraya-çıktı.
meyen tahsil parası olarak;

'

i  İlkokulda okuyan çocuk için yılda 300,-TL, ,
Orta öğrenimdeki çocuk için yılda 400.-TL. ,
Yüksek öğrenimdekiler için yılda 500'er.-fL.
tahsil yardımı alındı.

Bütün bu haklar Tladen-İş'in işyerindeki 800 ar radaşıınızın ka
rarlı mücadelesinin ürünüdür, İşçi Sınıfının Ekonomik ve demokratik
mücadele alanındaki bu yeni zaferi, i-olitik mücadelesini daha da
hızlandıracak ve sömürünün -olmadığı bir düzen kurmaia isçi sınıflyLa
diğer emekçi ve tabakaların mücadelesine güç katacaktır..

ÖRGÜTLENME DAİRESİNDEN HABERLER^— ^
Pendik-IST.IV.Bölge Temsilciliğiıaize bağlı iiKSiiî METAL SAN.

A..-,de temsilci seçimleri yapılmış.Baştemsilcilige Lalımet TTIHLACİ
Temsilciliklere, Mustafa BENLıCE,ismail Dü:>!I-IEZ^SabaİLittir. ÇINAR,
Hacı GÜLER,R|,mazan ÇOLAK seçilmişlerdir.

Tarsus X,Bölgemize bağlı ÇUMİTAŞ işyerinde de temsilci seçimle
ri ytcpıldı.
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xarsusta 8 ayı aşkın "bir süre kanı,canı pahasına verdiî- i haklı
sınıfı karihine yazdıran ÇüTIlTA.;. ' lıiarcfy.iO.ljyp tarihinde işyeri sendika temsilcilerini seçtiler,

senada, İşyeri Baştemsilciligine Nec:aettin S/IRIGÜL
Iıasan GÜVENÇ, Enver GÜCÜK, Bilal ZEHİR,İsmail EROL NİHATGOKI.. . aorkadaşlc-rda temsilcilik görevini üstlendiler. ^^on,i^iHAl

toııcrolS CUEİT^'-M^ 1 Çulcurovanın haklıCiTR-^nv? fSov ? lılara ve görevlendirdikleri temsilci arkadaşlaraÇüKÜROVa^emekçileri sınıfsal çıkarları için hirl^;tiriei er-tici vön-lendırıcı çalışmalarında "başarılar dileri. ©•-^ı^rı.ı ,c^-t:ıcı ,yon

DÎSK BASIN-YAYIN ve TANITI-IA I)AİR:i.SIND aN
DUYURU

DOST.

örgütün DİSK'in aylık yayın organı lİSK DERGİSİ'ni" IG.savısı
Sinden'doî?v-ı ?®^ he lırt e İliç'i dergiyi maddi imkanların yetersizliğinden dolayı, işyerindeki tun işçiler adına sana gönderdiL
dışı siyasal feasiloilerinin gerçek,y-'-^^tlioı ve bolucu propagandalarının etvinligini art--ırdn£>T p-U
numuzo.e buğun için avlık do nlc.? ntoF uT-'Dctat - n ^-^^raıgı gu-düşünsel silahıSızdı?. olsa,D..SK DxvRGlSı en önemli ve en etkin
anca^-^v-vvn^'nS^^?^'^^^' görüşlerimizin her yerde -".ayılması.1. yc.yın organımızın maddi olarak df eteklenme siyle müımân olacaktır.

nasıyla sagîSSSiliŞr''^®'''^'''^®^^ sorumlu DİSK militanlanının görev al-
Bo.Şoemsilci arkadaşlarımız, bu uğraşta sana düsen p®öre-r crör-n-sri niluııdu^un işyerinde disk DERGİSl'ni izlemek üzere I®ddi ?®-^drbu^

'-de isueven isoı im-pSoc-ı o-n-; m-; TİTp-d^'-t r^fr^-rf -.ti-î-• -4- . . - t"_ ivicıa ou--■p'./ -uniitLriiDi■ nı izlemek üzere m.addi l-o-u-Iri^ uni ,ısieyen işçi kardeşlerimize DERGİ BAĞIŞ Eİiİ'ni doîdurtarak ad
resimize goaıdernendır. " " '''•eıta..r uaram aa

.  P^SK_DERGİSİ'nin işyerindeki işçi kardeşlerimize ve çevrene tanıtmayı dergi dağıtımını örgütlemeye katılmayı devrimci sendikal bir eö-
rev olarak yerine getireceğine inanıyoruz. bir go

Dostça selamlarımızla.
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DİSK DERGİSİ
İstelc xi'ormu
DİSK DERGÎSİKE BAĞIŞTA BULUÎ^TIAIC ve ABONE OLMAK İSTİYORUZ

j  ADI,SOYADI,mesleği ve ADRESİ
BAĞIŞ MİKTARI
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