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HİDROhAÎ'TA SüSLESHE- İIıZALAEDI

Fındıkzade-İST. I.bölge temsilciliğimize br.glı HİDKOhATALÜkiElljH î'EO-
FIL ve MAF.İNA SAK.işyeri ile sendikamız arasında sürdürülen toplu sczleş-^
me p;örüşneleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Varılan anlaşmaya göre 1.2.1976-1.2.1978 t';.rihleri arasındr yürürlük
te kalacak olan bu toplu iş sözleşmesinden 28 üyemiz fa.ydalanncai;tır.

Eskiden,bu işyerindeki işçilerin hemen hemen tümü asg:ri ücretle çalış
maktaydı .Ya.pılan anlaşma.yla üyelerimizin saat ücretlerine 1.2.19''6 tarihin
den itibaren 375 kuruş ,1.2.1977 tarihinden itibr-.ren de '+2.^ kuruş zam yapıl
mıştır.

Eskiden hiç verilmeyen ikramiye yeni sözlCf;meylo l.yıl 2 mac.ş tutarın
da 2.yıl 2.5 maaş tutarında yine eskiden verilmeyen yakacak,izin,bayram,
tahsil,askerlik yardımları bu sözleşmeyle her y-.l için,yakacak yardımı 590.-
k. izin-yardımı 750.-11-. dini bayramlarda 250'şGr lira bayram harçl:.ğı, evlenme ;

ardımı 85O lira,doğum yardımı650.-Tı,.üyenin ölüriü halinde yakınlarına 3500.-
i".yakınlarının ölümü halinde üyeye 750.-'k.çocuk zammı ^0. tahsil yardımı,
ilk öğrenimde olfinlar için 200.-T.j.orta öğrenimde. olanla.r için ^50.-1:--.yüksek
öğrenimde olumlar için 750.-i-, ve askerlik yardımı olarakta 85O.-T-. ver ile
cektir.

üyelerimizin hafta içi fazla mesaileri % 75 zamlı,bayram,geı.el tc :iL
günleri ve pazar günleri çalışan üyelere fazlf. mesaileri E lOC zamlı öle-
necektir.

Bunların yanı sıra üyelerimize çeşitli sosjal haklar vc
iş emniyeti konularında çeşitli haklarda sağlannıştır.
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Safraköy-İST.XVI .Bölge temsilciliğimize baplı î'AkAK FAB.MAKİ
A.ş. işyeri ile sendikamız T.Kaden-İş arasında tir süreden beri
toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla neticelenniştir.
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ovam eden

P  Varılan anlaşmaya göhe sözleşme I.I.I976 tarihinden itibaren
süre ile yürürlükte kalacaktır.

Üyelerimizin saat ücretlerine 1.1.1976 tarihinden itibaren
^50 kuruş,1.1.1977 tarihinden itibaren de seyyanen A75 kuruş zara

Eskiden olmayan ikramiye,imzalanan bu yeni sözleşmeyle; her ;■/
2 maaş tutarında belirlenirken üyelerimizin yıllık ücretli izin
200 liradan II50 liraya,yakacrk pcirası 250 liradan 1000 liraya,
harçlıkları 200 liradan ^00'er liraya yükseltilniştir,

işyerinde asgari ücret ,ya.'' al asgari ücrete I50 kuruş ilave ^

üyelerimizin fazla mesaileri % 70 zamlı,Cumartesi ve jvazar ;
ların ücretleri % 100 zamlı ödehecektir. Dini bayramların a.rife -
gün ücretli tatil yapacaklardır.
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Difier Sosyal 'üf-.rdımlar:

L'vlenme yarclır,îx ve doğum yardımları. 250'er liradan 1000 liraya,üyenin
ölümü halinde yakınlarına yapılan yardım 1000 liradan ^.000 liraya,yaliinla-
rının ölümü halinde üyeye ya.pılan yardım 300 lira.dan 1000 liraya, çocuk zam
mı ise 20 liradan >0 liraya çıkarılmıştır, ■

Daha evvel verilmeyen tahsil yc.rdıraı ilk öğrenimde olan her hir çocuk
için yılda kOO lira,orta öğrenimde olan her bir çocuk için yılda 500 --'11.
yüksek öğrenimde olan her bir çocuk için 600.-îı. olarak be" irlonmiştir,
Askerlik yardımıda 15 günden 30 günlük yevmiyeleri tutarın. ', çıkarılmıştır.

Yolluklar, otel ve taşıma mc.sra.fları hariç olmak üzere günde 100,-h.
belirlenmiş ve yemek yardımı olarak günde l.yıl 12, 50.-Tl.2 .yıl 15,-'A, tuta
rında yemek ve kahvaltı verilecektir.

SSK'ya gidiş,dönüş sürelerinde ücret kesilmiyocek ve 5 aya kadar tu
tukluluk hallerinde üyenirı iş akitleri fesfe edilmiyocek.

Bunların yanı sıra çeşitli, sosyal ha]:lar sağlayan bu boplu iş sözleş
mesinden 22 üyemiz istifc\de edecektir.

SELArÜKTTİH DÜNGBL'DE SÖZLEŞİıE İKZ.:iL.-tMDI

^ Silahtaraga-İST.klV.BölgCf temsilciliğimize bağlı SE].,vIinTTİN DCîKEL
jıAKİL ve TAAHîjÜT İŞLERİ işyeri ile sendikamız arasında sürdürülen toplu
sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmış-tır.

Varılan anlaşmaya göre bu toplu iş sözleş.'^.esi 1.1.19'.''6-1.1,1978 tarih
leri arasında yürürlükte kalacaktır,

üyelerinizin aylık ücretlerine 1.1.976 tarihinden itibaren seyyanen
biirüt 750,-Ti,. 2.yıl 1.1.1977 tarihinden itibaren aylık ücretlerine seyya
nen bürüt 800.-il,.zam yapılaca!;.tır.

her sözleşme yılında 60'ar günlük ücretleri tutarında ikra'iye alacak
olan üyelerimizin hafta içi fazla .mesaileri % 79 za.mlı,ulusal cayrnra ve
genel tatil günleri çalışanir.rn.n ücretleri % 100 za.ralı öcienecek ve üyele
rimiz dini bayramların arife .cürleri tam gün ücretli tatil yapacaklardır,-'

bıllık ücretli izin para.sı bürüt 700,-TL.evlenme yardnıı lOCO,-Ti,.doğum
yardımı 75O.-1L.üyenin ölümü halinde yakınl-arına yapılan yardım AOGO,-;-,.
yakınlarının ölümü halinde üyeye ya])ilcî.n yardın: 1000.-1,.yakacak yardımı
1000. çocuk zammı 50.-1:.-. ve tahsil yardımı- olarakta. ilk öğrenimde bla.n
1^-r bir çocuğu için yılda 250,-Tj,. orta öğrenimde olan her bLr -çocuğu için

^(O.-'L.yüksek öğrenimde olan her bir çocuku için yılda JSO.-'TUvurilect.ktir, '
Bu işyerinde ça.lışan üye] erimizin kıdem tazminatları beher hizmet yılı

30 ğ^ün için belirlenmiştir.Mesa:'. g',.lulerinde üyeye doyurucu ve kclitel.i bir
öğün yefaek verilecekjüyenin ycr.-ek yememesi halinde net 1001 kuruş yemek
ücreti Verilecek,üyelere yazlık ve kışlık olmak üzere yılla iki kat elbise
ve iki çift ayakkabı Nisan vc- Lkim aylarında verilecektir.

BSk' dan 5 gün (Dahil), den fazla istirahat alaıılarc-.ı sigortaca, öden
meyen ilk iki güne ait ücretleri işverence ödenecektir .Askerlik j'ardını olii-
rakta üyenin 1 maaşı tutarında para verilecektir.

Bunların yanı sıra bazı .sosyal hâklarc sağl-iyan bu to])lu iş sözle.':-m sin
den 8 üyemiz istifade edccektcr.

ÖZÜR
Gazetemizin 70.sayasında ve hcüıa Ajansının 976/^ sayısında verdiğimiz
BkBTAŞsözleşmesi ile ilgili hf.'berö.miada . üyelerimize l.yıl saat ücrotlerc-
ne yapılan zam yanlışlıkla A50 Kr. olarak yazılmıştır.Bum> 5OO kuruş ola.raT:
düzeltir. Özür dileriz.
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