TÜRKİYj~ MAD.ı.CN- İŞ SENDİKJ\SI

26/11/1975

T0PLü SUZLEŞME D:.İR}~Sİ

DAHİLİ

BULT}~N

l Ü/Ağustos 'dem beri 800 üyer.1izin azimle ve i,7 çi sınıfı disiplini

i çindG

sürd ürdüğü

grev zaferle sona erdi.

PD.tron-İşçi sınıfının PHILIPS I teki öncülerinin ve HADJı.::N-İŞ 'i!}
sücü knrşıınncb. taleplerimizi kabul etti. İ,şkolur.1uzdaki en iyi sözleşme

PHILIPS 't e

iı:ı zalo.n clı.

TÜRK PHILIPS SAN. A.Ş. 40 nilyon sorı:ıa.yeli bir yc..bruıcı kuruluş
tur. Çokuluslu Phılıps Şirketinin Türkiye'deki kolu olcı.n .şirketin seroo.yesini--ı tnrJc..ın merkezi H0LLANDA'da olan çokuluslu tekele o.ittir. Uluslararası
lfotal İ,şçileri Federasyonunun çokuluslu tekellere karşı Ulusl .::ı.ro.rnsı . pıanaa
yürüttü ğ ü r.1ücc:ı.dele Türkiye ce)ıhesinde bir zaferle sona. ermiştir .
Şirketin,Leven-İSTANBUL'da ve J\ya.zağn'daki iki işyeri, İZMİT'te
ise Ampul Fabrikası vardır. İstunbul'daki Fa.brikalarckı. 800,
İzmit I te ise

35

üyerniz çalış mnktı.:ı.c.lı r.

Şirketteki üyelerir.ıiz;,

Radyo, Piko.p , Ar.'.lplifiko.t ör, Trn.ş Makinesi
Televizyon, Ampul ve her türlü ışıklnndır ı:ıa rn:ı.lzomesi ürcti:1ekte c1.ir. Boğaz
Köprüsi.iııi.in ışıklandırmasını alan PHILIPS ,. Uluslararası dergilerde bu işin
rcklnr.ıın ı yaygın şekilde yapr.ııştır.

Böyle bir

şirketteki ü;eıerimiz Türkiye İşçi Sınıfına yaraşır bir

kc1ro.rlılıkl.::ı. rıücadelele~ini sürdürr.ıüşler ve İşkoluuuzclclci en iyi sözil...eşmeyi
gerçekleştirr.1 ede M/ı.DEN-IŞ

'in

ortağı olmuşlar dır,

Grevde olun İstanbul FQ.brikalnrın cla. ortalama. sa.at ücreti yıllara
töre şu şekilde geliş~iştir.
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Yı...ni sözll,;:; .eyle üyelerinizin. yıllık ort~ı:rı~ r0J iri , I. Yıl
ücret . İkr"r1i. c I Yak[!cak !"'arazı , Izin ve B::ı.yr.:,.: h.:ırçlıkl:ı.rıylo. yüzde
75 or.:.u.ın~.::ı. Llrtrı,.tır . S'1ot ücretlerin~ hur yıl yc..oıl~ :-50 kuruş zar.ı ,
1.(rrı.i. ı..:nin 4 1 0 , 500 lira olan Y".1,:ocak pru-~oının 2000 . -1L. 1 yn, 500 lira. olan
ızın
~~ .... ı ın 3250 lır ya, çıkarıl:ı'lEı ·10 cslcitien olrı~\y,~ .. ı kı.yraı:ı pa.rr.sı
olarak yıl,,,_ 1500 lira n.lınrmsıyln (hc:r D:1yr:u 1 öncesi 750 lir,:ı) ortnlnr-ıa
yıllılt ı..l ·r 40 bil lirclnn 69,5 :t-ı".:-ı lir y .. yüb;ol<!i.

c:c

s

zl G

öne

CO

1..:- yıl~ocq.,:yl~

ı

Fnrk

47 ,088 . -n. .•

15 , 8LW .•TL .

. iy

31 .248 . -n.
? . 812 . -n. .

15 .696,-n..

7 . 884 .-TL .

~-V.llCM

500 . -it .

?. • ooo . -n..

1 . 500 .. -TL.

1,in

500 .-n .

3 . 250 . -n.•

2 .750.-TL.

1 . 500 . - 1L.

1 . 500 .-TL .

Ucrot

t tr

B'l

'l'll •

'• o•060 . - n. .

TuPL,UI

69 , 534 .-i1ı .

29 . lı. 74 •-TL .

Bu ·tin oao.t Ucroti 10 1 85 kuruç olt.n bir üyı..nizin , ı::ıözloryr10 nin
ikinci y ılın le. bu bo• rln.ddodon yıllık bı-i.it ·cliri ise 90 bin 63ü liraya yÜkDulccck . (ayl~ brüt 7553 lira)

Dn h~.:ı.r.'.". ok olnrnk Kır!cr,ı T".zrJinc.tı ç:u.ıe;ılM her yıl için 40
giinc çık:u-ıl nış tır. İşçinin öliirıü halin c.. bu to.zuin.-ıt 45 ~ün üzerinden,
öc'~011ccJl:tir . Cictiril\,;n yoni v~ önenli bir 2i~c r hak tla. her yıl kendi isteğiy
le iston ::ıyr::ı.lnn 40 üyer.ılzin Ih bar ve Kılcı:.ı tc.zr.ıin~tla.rın ı ,-J.o.b iloceğidir .
Di,~cr t:-.r afta:ı PHILIFS 't eki üyelerinizin S c ndil<: CJ:ı ız öncülüğünde
yürütti.iklcri \,:k0no ~ik nüca.deleyle Yasal. ı'.ll' bir ru.ando. d0.:1L c.şılı.!ı . İş yasanınc:"..'.:i son c:cğiç;iklikle Kıden Taz □ in::.tının öı::cnrwsirıc1e her yıl için konan

9 bin

lir~ık

tc.v::m

sözl~şmeyle

15 bin lirayQ

Dcl:..:>. öncd % l J olan gece za.r:ım

çıkartıldı.

% 30 'a , 7

liradruı kazana girecek

şokil<le oln.n yetıck 15 liraya , 5 lira olan vc.sıta parası 10 liraya çıkartıl
clı . Arife gür:ii tac gün t::ı.til yapılnası, asgari ücretle i ş ycrincleki eski uygulun:ı.nın her kndcocsine 150 krş. zar:::ı ya.p ılı:msı sağlruıdı. Çocuk parası 10
lirnLan 50 lir~yn çıktı . Dalın önce hiç verilr.ıeyen tahsil puro.sı olarak;

İlkokulda oku::ın çocuk için yılda. 300 .-TL.,
öğreniatleki çocuk için yılca. 400 .-~.,
YEksok öğr.anirn~ekiler için yılda 500 'er .-TL.

Orta

t :.hsil ,,ar

lıoı alındı.

.ı.

o.yı

~ürkiyc Maden-İş Sendikası, Toplu S~zlo~me Dairesinin Kasım
sonunc.lnki diğer Çal Lşmaları dn a.,şa.ğ:ı.det belirtilc.liei gibil: ir:

~480 Uyemizin çalıştı~ı 7 işyerindo de toplu sözlcçrac g~rüşme
lcri sürr.1oktoc.lir . Bu fer 1 Taşıt Sanayii r Kaycı. Döküm , Yo.şo.r Sur:ıo.r, Sevil
Profil~ Nuroan v e Ersu işyerlerindeki üyelerimiz MAD~N-!Ş Scnuiko.oının
öncülü~ündekı mücudelelorini sürdürmektedir.
Toplu s özloşı:ıe görüşm0lerind0 bir ı:ı.nln 9 ma.yo. vurılnmıy.:trak
Uzlu 9 t:-.rma Kurulu 'na t.::1• lilen Ar çelik A~Ş ,. CESKİ,ŞEHİR) , Motoso.n , Bc.stnş,
/il tılcı.r , J\.r:;tcı.ış , Mine Pres, Yapar Bira.elerler v0 Tekima.l Sınat es işyerlerin
do ise 1085 üyemiz bulunmaktadır. Uyelerimiz MJ\.DEN-İŞ'in diğer sözleşmele
ri c1üzeyin.c1C:' ha.klı::ı.r alınıncaya kadar müccı.dolelorino de:va.m etmeye kararlı-

dırlar,.

İççi sınıfının ekonomik mücadelesinin Yo.sul silahı olan grev
ise iki i 9 yorindo uygulu.nmD.ktadır . 21/Ekim/1975 tarihinden beri grevde
olan İ'·'•SJ\.L I c1.a. 710 üyer;ıiz , 17 /Kası.m/1975 'ten beri grevde olruı B!!l!ı.K BİRLE
ŞİK M1~KİN!ı. SAN . At.ıŞ " 'do de 210 üyemiz bulunmı:ı.kta.dır .
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