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DEVRİMCİ !ŞÇİ SENDİKALARI

KONli'EDERASYONU' :r:.un
(D!SK'in) 6 EYLÜL'de İZMİR'de YAPTIĞI
"DEMOKRATİK HAK ve ôZGURLtlrı.LER İÇİN l'1ÜCADELE"
MİTİNG!NE BİNLERCE EGE 1 li KAT:LDI

üst örgütünüz D!SK'in 5. Genel Kurul knrarlnrı doğrultusun~~ prc~
ranlanan seri rıitinglerden ilki 6 Eylül 1975 Curıartesi günü Iz~ir'de
yapıldı.

Saat 14.oo'de Basnane'den başlayan büyük yürüyüşe katıloak için
ve cıvar illerdeki Sendikalı ve Sendikası~ işçilerle,'ilerici.,
demokratik örgütlere ı::ı.ensup üyeler, çeşitli devrinci derrek ve kuruluşlardaı.n gelen kadınlı erkekli binlerce er:ı.ekçi, günün erken saa+;2.erinde Basnane Meydruıında toplantıışlardıe
Ellerinde "Bag;ır.ısız Türkiye, işçi ı::ı.eour ayırıı:un,J. hayır, f'aş:i..z:ı:ıin
kalelerini yıkacağız, 40 saatlik iş haftası, eşit i ~e eşit ücret, ~ÜI:i
çalışanlara sen4iknlaşma Toplu Sözle 9ne grev hakkı, ru:ı.acı::ı.ız ~n~~G
de11okro.siba~ıı:ısızlık özgürlük, iş garantisi, tarırı işçileri iş kanunu kapsar.ıına a.lınnalı" sözleri yazılı pankartlar oldugu lnlde Basnane' den Cunhuri'Yet Alanına kadar yürüye:ı kalabalık, İz:ı:ı.irli'ler tarafındo.n ilgiyle izlenniş, halk zar.:ı.an zaoan işçilere tezahürat yapnış

-ztıir

tır.

Anti-faşist, anti-kapitalist, anti-enperyalist sloganl~rla Cunhuriyet Alunına ulaşan işçiler, faşist saldırıln.r so:-ı.ucunia öldürü le11 işçi ve tür.ı devrimcilerin anısı için" saygı dururıu.ı.:-ı.da oulurJ:ruşlo.r,
dnha. sonra sırasıyla"Tekstil Sendikası Genel Bn.şkıını ve :'J!SK Çenel
Br.Gkan Vekili Rıza Guven, DİSK Genel SGkreteri .ı..bralıira Güzelce ve
son olarak-ta Ust Örgütünüz DİSK ve Sendikanızın Genel BaE -.w.nı l\.e::::ıal
.ürkl0r konuşnuşlardır.
·
!zr:ı.ir'in kurtuluşu için, Ulusal Kurtuluş için canlarırı ver"Jiş enekçilerin 53 yıl sonra yine Ulusal bağımsızlık ve topluLsal, ekonpuik kurtuluş için nücadeleye devan ettiklerini belirten bihlerce iş
çiden oluşan oiting saat 18.00'ze kadur devan etniş, Türkler'in ko n~şmasından sonra büyük bir olgunlukla da~ıluıştır.
11

DİSK

GENEL TEMS!LC!LER
MEOL!S! TOPLANIYOR

D!SK'e baglı sendikalardaki Başterısilci ve Toı:ısilciler-len oluşan
'D!SK Genel Teoailciler Meclisi" 14 Eylül 1975 Po.zar R.;Ünü .30.0.t 10.oo'
da Spor ve Sergi Sarayında Toplanacaktır.
·
!stanbul'da rapılacak bu toplantıda güncel yurt soruul\rı ele a~
lınacak ve DİSK in !stanbul'da 20 Eylül 1975 Cuoartesi gü:ıü saat
15. oo I de Taksiı::ı Meydanında yapa.ca~ı "DEMOKRAT!K HAK ve OZ ;DRL'L'KLER
!Ç!l'J' MÜCADELE" nitinginin hazırlıklar:,. görüşülecektir.

DlSk'E llAGl.1 TUf\KIYE MADEN
SOO<ili
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TOPLU SÖZLEQHE !MZALANDI

Sendikamız ile ERE~Lİ DEM!R ÇEL!K FABRİKA'ları T.A.Ç. arasın
daki Toplu Sözleşme anlaşmazlığı sonunda alınan grev kar arından sonra., taraflar görüşmeleri sürdürmüşler ve bunun sonucu 012.rak da
3/9/1975 tarihinde yaptıkları toplantıda uyuşmazlık konularının tümü üzerine anlaşmışlardır.
Yapılan anlaşmaya göre Sözleşme 19/4/l975'den itibaren 2 yıl
süre ile yürürlÜkte kalacaktır.
Giriş ücreti; !şyerinde iş de~erlendirmesine tabi olarak işe
girecek işçilerin birinci kademe ücreti 10 li:-a 11 kuruş·can başla
mak üzere, ücret skalasında gösterilen saat ücretleridir~
. . AFıca bll.J?-dan sonra tevsiatta çal~şmak üzere girece~ işçilerin
gırış ucretlerı en az 650 kuruş olacaktır.
Ücret Zamları~ Birinci yıl için 425, ikinci yıl içir 425 kuruş
olacak, ayrıca 5eci dönem Toplµ !ş Sözleşmesindeki ücret zamlarını 1
o Sözleşmedeki hliküı:tler dolayısıyla alamamış bütün işçilerin ücret-...J:erine, 1/9/1975 tarihinde 250 ve 450 kuruşluk bir ek zaL yapılacar9J_r. Böyl~likle 5. Dönem Toplu tş Sözleşmesinin inzasındo.n sonra iw
ş e giren işçiler için bu tarihteki meret zammı, 6. Dönem Sözleşnenin
birinci yıl ze.mmı ile birlikte saatte bürüt 875 kuruşa çıkmaktadır.
Bu şekilde yapılan uı.tibaktan fardalanan Genel !şletme ve Tevsiattaki üyelerimizin miktarı 3000 kişıdin.
Kuruluş kanununa göre ortalama bir maaş tutarında prim ve 67~2
s ayılı fa sa uyarınc a iki maaş tutar ında ek ödeme alan üyelerinizin
bundan ayrı olarak almakta oldukları İşletme İkramiyesi bu Sözleşme
ile 75 güne çıkarılmıştır .
Sendika üyelerine her yıl en geç Ekim ayında verilmek üzere,
Yakacak yardımı olarak 2 ton maden kömürü sağlanmıştır . Ancnk, bu
yardımdan nakit faydalanmak isteyen üyalerimiz isterlerse 2 ton maden kömürünün rayiç bedelini , ı.250. -TL .s ından az olmamak üzere alac aklardır . ( eski Sözleşmedelci yakacak yardımı 750.-TL.)
Yı llık ücretl i i zine çıkarken kanuni izin ücretine :laveten
ı.250.-~ . izin ödeneği verilecekti r. (eski izin ödene~i
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Ba~lık - Fabrika ve ! stasyon- .!fabrika arası güzergahlarında ser-

s ağlanmı ş tır.

Ayrıca saat ücreti ile birlikte ödenmekte ol an naki~ vasıtas ı
ücretinin ödenmesine devam oluna c akt ı r.
Normal me sai ücreti % 60' a , gündüz işe çağrılmalardn %100, gece işe ça~ılmal arda %150 fazla mesai ücreti ödenecek ve ayrıca n~kil vasıtası sa~lanacak, 1 saat lik ek ödeme yo.p ıl acnktır.
Normal vardiya s ı dı ş ı~da 8 saatlik ara ile i şe getirileülere 4
saatlik ek ödeme yap ıl a c akt ır.
Halen mevcut s ef erta. s ıyla yemek da(J;ıt ım'l. takbikııtııw. 8 ey süre
~çin . de1:o.m a.:ıunı.:ı.calt ve bu s üre i çinde İşl etmenin ç e:ıi ·tli yerlerinde
ın şa edıl e c ck yetıekho.nelerde yer.tek dE:ı.lsıtımı yap ılmasınn lı!:ı..ş lnnaca.k
tır.

Herhangi bir şekilde yemek yemoyen üye leril!ıize :ı.250 kuruş yemek ücreti ödenecektir.
Qocuk Zmnmı;50.-TL.
Tchsil Yardım:ı.ı İlk okul için 250,-TL., orta okul için ,oo.-TL.,
Lise için 400.-TL., tüksek tahsilde olup ta !şletmeco veril0n burstan
yararlanamayanlarada 400.-TL. ve yüksek tahsil için i~letnece 25 kişi
lik burs sa~lanmıştı~.
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1.100.-~., do~ yardımı 750.-~., üyenin iş
ölii'l;lü halinde eşine 30.000.-TL., her çocuisu için de
20.000,,-TL .. , ancak üyenin normal ölünü halinde yakınlarına 4.ooo.-TLe
yakınlarının ölümünde de üyeye 750.-TL. ölüm yardımı sağla.nrn.ıştır.
Gece Za.L1Illl. saatte 175 kuruş olarak belirleru:ıiştir.
Bunun dışında üyelerimize sendikal sosyal haklar ile iş emniyeti ve işçi sa~lığı tüzüğü hükünlerine uygun haklar sa~lanan buToplu
Iş Sözleşmesi 8000 üyemizi kapsayacaktır.
Evlenme

Yardımı;

kazası eonı-C',..,_

MAĞNEZ!T'

te TOPLU

SÖZLb::ŞME !r1ZALANDI

Sendikamız ile Eskişehir'de faaliyet gösteren MAĞNEZİT A.Ş. a-

rasında

sürdürülmekte olan Toplu

Sözleşme görüşmeleri anlaşma

neticelenmiştir.

ile

Varılan anlaşmaya göre Toplu İş Sözleşmesi, 1/9/1975 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.
Asgari ücret saatte 700 kuruştur. Ancak, ateşçilerin asgari saat ücretleri 900 kuruş olarak belirlenmiştir.
•
Üyelerimizin ücretlerine, 1/9/1975 tarihinden itibaren saatte
425, l/9/1976'dan itibaren de 425 kuruş zam yapılmıştır.
Her Sözleşme yılında 90'ar günlük ücretleri tutarında ikramiye
alacak olan üyeleriniz, şeker ve kurban bayramlarında 500.- er~. yıl
lık ücretli izne çıkarken de ı.250.-~. izin harçlığı alacaklardır.
Üyelerimiz
dini bayran arefelerinde tarı gün ücretli izinli olacaklardır.

tlyelerimizin gece çalışmaları, saat başına 100 kuruş zamlı ödenecektir.
Her yıl 1.250.-TL. yakacak yardımı işverence üyelerioize verilecektir.
Evlen.He Yardımı; 1.000.-TL., do~m yardımı 750.-TL., çocuk za:rmı
50.-TL., ölüm yardım; üyenin ölünü halinde yakınlarına 5.000.-TL., yakınlarının ölünü halinde üyeye 750.-TL. ve üyenin iş kazası ölümü halinde kanuni varislerine 15.000.-TL. ölür:ı. yardını sa~lannıştır.
tlyelerinize bir ögün yemek verilecek. !ş yerine getirilip götü• rülmeleride işverence sağlanacaktır.
Üyelerimizin ilk okulda hlan her bir çocu~a 250.-TL., orta ö~reniınde olan her bir çocuğuna 400.-TL., yüksek tahsilde olan çocuklarına 700.-TL,. tahsil yardımı verileaektir.
Bunun dışında üyelerimize, sendikal sosyal haklar ile iş en.niyeti ve işçi sağlı~ı tüzü~ü hüküulerine uygun haklar sağla.nan bu Toplu
!ş Sözleşmesinden (100) üyeniz istifade edecektir.
SEYD!ŞEHİR' dDCi!T!M CALif,,MALARI YAPILIYOR

Send~kanu.z ~l~ Öz~~ Alüminyun !ş Sendikasının .. S~yc1.işchir' de or3/9/1975 gunti. b.:ı.ş laumıştır.
Sendikamız Örgütlem:ıo Dairesi E~i tin Uzmanı ,Hukuk Dı:ı.nışm:ı.nı,
Toplu Sözlcşne Uzmanı ve 0rganizatörlerincc yürütülecek bu Eğitim Se~inerleri saptanan proıgrama göre;
a) Seydişehir içinde oturan Sanayii !şçileri Et!itini,
b) Çevre köylerde yaçayan köy kökenli işçiler için toplu E~itin
şeklinde iki bölün halinde sürdürülecektir.
takla§ı:ı. duzeı:.ledığı E~ı tı.t1 ÇalJ.şr.ıalnrıno.

