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KEMAL TüRKLER'in

BASI:N TOPLANTISI

•

D!SK (Devrioci !şçi Se ~dikaları Konfederasyonu) ve Sendikanız
G-tlno1 Bı:ı.şkc.nı Ke rnıl Tü.RY.LER, 1 A~stos l 975 tarihiıı~e 1\.J:ı.kara' da bi:bası n t op l cntısı

düzenleni~tir.

Birço}_ yerli ve yabancı basın nonsubunun izledi~i basın t~plr ?'" Ti:.rkiye' nin Y}.lrtiçi ve yurtdışı sorunlarına. dcf;inen TüIIBL. .?.:
1
Iü.rki3·e 1 .ı.Ür. hızlı bir sosyal değişin içinde oldu~u ve 'bu değişnc. 
nin sJ nıfl c rarası planda kendini npacık belli ettiĞini belirtniş v ~
I'İSK' i!l de bu gelişrıeler içinde başlı başına gelişen bir olgu olaro.::
~~eLli bir yer işgal ctti~ini s6yleniştir~
tısıne.a ,

Eonuşnasında MC iktid urını oluşturan partilerin i 9birlikçi t e lc3 lci ·:mrjuvc.zinin çıkarla:-ını kollayan. partiler olduf!ıunu ve bu ikt i darı :1 işçi sınıfı ve ene:cçi ki tleleri.n bağınsızlık, de:ookrasi, b ".rı ş ve sosyal ilerlene yolunda verı:ıekte olduklar~ nücadeleyi faşi z1:1 ba. ,:,kılarla cngellcüeye çalıştığına değinen TtmrJ.ıER, bu konud::ı. öZ.Jtic :2 unları söyleı:ıiçtir. "Kısaca MC iktidarı faşizniıı basanakln=ı
nı tır; .. annatctadır. Bu~ün önünüzdeki g6rcv faşizne karşı aktif nücad:ıledh--. Ve bu Düco.dolede o.ncak faşizni.n karşısına en geniş kit:'..ı:;la
ri d.ikn0!~ ba~arıya varabilir. Faşizrıe karşı ileri, deookratik, y-Gr~
s 3vcr ,,e dev:rınci tii.n. güçle.cin anti-faşist bir güçbirligi oluşturr cı1::ırı

zorw.ıludur.

Bu güç birliği sadece fa 1izne kıt.::fı degil, aynı zatın.udu f _..,_~iz: .i
lHsloyc n e:1p0ryalizne karflıda olacaktır. Anti-enporyalist ve ırnti
f ı:;ist bir 3üçbirli~inin oJ.u;,ıturul:o.asında ilerici kitle örgüthıri11e
ö: ,<Elli göre·:.rler düşüyor.

Böylesine bir örgüt olaD. DİSK, bu konuda kendine düşeni ya.pc_c .,-1:
tır. BI,GIMS:CZLIK, BARIŞ, DfıMOKRAS! ve Sosyo.l :tlerlcncnin en ı:tücadul, c:. gücü ol:ı:1 işçi sınıf::.nı r bir örgütü olaralc görevini yerine gct: :r cektir."
Üst ÖrGütfnüzD!SK' in tıuııdan böyle her ay bo.sın topl:ı.ııtısı düze1·lcyece~i y0~:kili'.Lercc n.çıklar.nıştır.
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E.C.A ve ELSEL 1 de ~OPLU SÖZLE§~lE !MZ1\.Llı.NDJ
.. Sendikanız ile ELSEl G.~z Jı..RMATÜR11'Rİ SAli.A,Ş. ve E.C.A. PRES
DıJKUl:'ı SAN .A.Ş, arasındaki Toplu Sözleş:ıe anla.çmazlığı sonunda alı
nan ısrev kararından sonra, ta.raflar görüşneleri sürdürnüçler ve
bunun sarı.ucu olarak da 24/7/1975 tarihinde yaptıkbrı toplantıda,
uyu~uazlık konularının tuiü üzerinde anlaşarak, sözleşneyi iuzalanı~lardır.

•

•

Varılan anlaşnaya göıe, sözleşrıe

1/3/1975 tarihinden itibaren
süre ile yürürlükte kalacaktır.
İşyerinde asgari saat ücreti ~50 kuruş olarak belirlenniştir.
Üyelerinizin saat ücretlerine; 1/3/1975 tarihinden itibaren
400, 1/3/1976 tarihinden ltıbaren de 400 kuruş zarı yapılacakt~r.
Her Sözleşne yılında 3 · er naaş ikrar.ıiye alacak olan üyeleri:.:izc, ı.250.- şer n. yıllık ücretli izin ödeneği ile 500.-n. dini bay~
ran ikrar.üyesi verilecektir, Dini bayran arefelerinde üyeleriniz
ta.r.1 gün ücretli izin yapaGnklardır.
Kıdeu Tazninatlarını1 31 güne çıkarıldı~ı Toplu !ş Sözleşoe sinde üyeleriniz, her sözleşne yılında ı.250.- şer n. yakacak öde..
ne~i alacaklardır.
Üyeleriaizin kanuni ihbar önellerine 8'er gün ilave edilniş tir.
Üyelerinizin fazla ç1lışna ücretleri% 75, ancak, ulusal bayraD, genel tatiller ve di1i oayraDlnrın arife günl0ri ile kendi hafta tatilinde çalışan üyel3rinizin ücretleri% 100 zanlı ödenecek til'.
Üyelere günde bir ög;ür yeiıek i~verence verilecek, üye leriniein
işyerine geliş gidişlerird.eki vastta giderleri işverence ödenecek tir.
Gece vardirasında (f~a~ 23c+5 ila 07.15 nrasında) çalışan ÜJ'<:!•
lerirrizin saat ücretleri 75 kuruş zanlı ödenecektir.
Eski tatbikattaki 3 yevniye prin ödeuesi kaldırılarak bunun yerine yeni sözleşne ile ü;,elerirıize birinci sözleş~:e yılında 3• .500.~
TI,., ikinci sözleşne yılırda 4c250.-TL. prograr.u teşvik ve tru::ıanla1 :a
prini işverence ödenecektir.
Sosyal yardınlar; e\ lennede l. 000.-TL., do~unde. 800.-n.. • ölünde
işçinin ölürıünde yakınlaı·ına 7. 000.-n., yakınlarının ölür...ünde liyıtye
800.-TL., çocuk zarını her i:/ çocuk için 40.-TL., askerlik yardını da
bir waaş olarak tesbit ecilniGtir.
Üyelerinizin ilk okula devan eden her çocuğu için yılda 250.-n..
orta ve lisede olan her çocu~u için yılda 350.-TL., yüksek ö~rcninde
olan her bir çocu~una da a;y da 250.-TL. tı:ı.hsil yardıuı işverence ödenecektir.
Bundan baqka geçici üı görerıezlik ödeneği ile işçi sn~lıisl. ve
iş güvenli~i ile sendika), sosyal ha.k ve nenf[\atlcrde so.ı:!;layan bu
Toplu !ş Sözle9oesinden toplan (341) üyeuiz istifa.de edecektir.
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SARI SEND!r.ALAR REFE&\NDUM' u
ENGELLEM~

DEVAM EDİYORLAR

Pendik IV. Bölge Tersjlcili~inize ba~lı PRESİZ işyerinde yapı
lan REIER1'.ND1JM ile ilgili Tek_ Met-:-! 1 diye bir sendikanın başvuruş~
üzerine Yargı tayın 9 Hukuk Daıresının REI1'ERANDUW un yasada olnadıç";ı
ve ancak i;o.rafların anlar r.msı:rla yo.2abileceği do~ru;t:,:s~d~ v7.rdi~i
karar bir süre önce Yo.rg:ı tcıy Hukuk Jenel Kuruluna goturul:mştu.

-3~are;ıtayın RE~ER1ı.lrnill1 1 u engelleyici nitelikteki bu ~:a-:ı1r:ı.

kapı-ISTMIBUL

S:o~-

I. Bolge Tensilciligirıize ba~l:ı. PANCAR MOTOR işyerin-

!ş Mahkeoesinin verdiği REFERANDDri kararınında Türk Met tal'in başvurusu üzerine bozJlnasına neden olrıuştu.
Oyaa bu işyeri için 4, İş 1'1a.bkerıe sinin verdi~i B.EliE, :J\.NDLJ. I }:ar-ırı Yargıtayca bozulnanış fakat bu sefex Bölge Çalışna l'füdürlü~ü
Ç::ı.lışna Bakanlığından gelen ~mirle bu karara uynanıştı.
Olayların bu yönde gelişnesi üzerine Sendikanızın Hukuk Daire-

de 8. ci

si yetkilileri önünüzdeki günlerde Ar.ıkara' ya giderek ö~e llikle 9, !",..
Hukuk Dairesi nezdinde girişinlerde bulunacaklar ve Yargıtay Huku~
Ganel Kurulu üyeleriyle görü}neler yaparak toplantının daha önce
JO.J)1 l!Etsı olanaklarını ara[;t ıracaklardır.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda REF'ERL\.NDUM'un yasal olduğ;u do[·
r·,.ü tusunda bir karar çıkm.3ı halinde bu karar Türkiye çapında uyu:;
rn.sı zorunlu ve yetki uyuş na?. lıklarına kesin çözün betirici nite likte o1o.caktır.
·

ÖRGÜTLENT1E Diı.!JESİNDEN HABERLER

•

Ge~ti~iuiz günlerde

Topkapı-!STANBUL

I, Bölge

T8us~lcili;irıiz _;

b-:1.ğlı 1'1INEPRES, PAKSAN işçileride saflarıDıza katıldı, H'O İşçile ·

ri bizinle oluak için verdikleri nücadelelerin sonuna

da.lo.r,

ge l niş

duru:.-

Levent-!STANBUL VI. Bölge Tensilcilii;ir.ıize bağlı F!LBO, OTOve .APEKS, Safraköy XVI. Bölge Tensilcili(tiDize b:1ğlı Vİ...IL.\
ve MERSE MAK. işçileri gerçek örgütlerini seçnenin DİSK - MADEN-İŞ'

l'lliKlı.N!K

in Devrinci

•

çatısı altın~a bütünleşnenin nutluluğu

içind~ler •

