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DAHİLİ BÜLTEN 

İstanbul; 7/11/1975 

Layne- Bcwler Dik Türbin Pompaları S:m o ve Tio . A . Ş .' nde 

ır;:/Temmuz/1975' deı:. beri süren grev 110., gününde (3/11/1975) son muldu, 

İmzalansn sözleşme 1/4/1975 ile 1/1/1977 tarihleri arasında 2~ 
ay yiirürlükte olacaktır o 

Amerikan tipi dik türbin pompaları , derin kuyu su pompaları üre
ten şirket, 1965 yılında kurulmuş tur . lO r.1ilyon lira olan serm2.yesinin 
yarısı Şekerbank ve ona batlı kuruluşlRra yarısı ise AoO ~ Smith Cor~ara
ticn ile Layne anc. Bowler Pum:9 Company I ye aitti. 1974 yılında yabancı hi :J
sedar payını yerli h.-ı.ssednrlara sattı. 

Senc.ikamızın işyerinde 1972 :rılında 35 olan üye sayısı, 1973 
yılında 74, lS174 yılında da 116'ya yükseldi, '.)rtalama saat ücreti ise~ 
1972 sonunda 379 krş~, 1973 sonunda 450 kl'Şo ve 1974 konunda 557 kuruştu~ 

Yeni dönem t:ıplu sözleşme görüşneleri, 557 krş e gibi as garı üc
retin biraz üctünde olan b:i.r ortalamayla başladı . İşçi sınıfının ekonomik 
demokratik mücadelesinin !stanbul giq.i yuygınlaşmadığı Ankara I da işverenin 
saat ücretlerine son olarak 1501<:;ş . zam teklLfi vermesi üzerine greve 
gidildic Greve giden 116 jşçinin 76 'sı asgari ücretle (500 krşo), 27 1si 
:.se 500--600 krşo arası bir ücre-tle çalıştırılıyordu ., 

110 gün süre:.ı grev sonunda imzalanarı. sözleşmeyle , sözleşme önce-
sinde üc:ret, ikramiye ·ıe yakacak• ...J- geli::'.'leri tutarı ayda ortalama 
brüt 1450.- ~ . iken, bu miktar sözleşmenin I o yılı 24~B o- n~, II~ yıl 
32870- ~o olmaktadıro Ayrıca , eskiden haftalık çalışma süresi 48 saat iken , 
yeni sözleşmeyle bJ. sü:~e 45 saate indirilmişt:Lr o Fakat ödemeler 48 saat 
üzerinden yapılaca.:(tır. Cumartesi , Paznr ve Ulusal ve Genel Tatil günleri 
çalışanların ücretleri % 100 zamlı ödenecekti::- . 

e Eski sözleşır:cde 100- TL~ olan çocuk :?nrası, 25 . ·- TL. 1 sına yüksel-
tilmiş , yıldo. 200 ., - TL< tahsil yardımı sağlanmıştır o 

Ayrıca, yıldn 300 ooo . -· TL, !rnrrp yard:._mı alınmış ve üyelerimizin 
bir kısır:ının önü:nüzdekı dönem ailele·=-i;yle bir:.ikte Sendikamızın kan1p 
olo::!aklaı~ından J3.r 3.r lanın ası sağl ancıış tJ r o 
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