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Sendikanızla Ereğli Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.
daki -uyuşmazlık yeni bir evreye girdi.

arasın-

Sendikanız,-uzlaştırma kurulu kararını yeterli bulmadığı
için kabul etmemiş ve grev kararı almıştır. Grev kararının alınma
sından sonra işverenin teklifi -üzerine ÜST DÜZEYDE bir toplantı ya
pıldı. Bu taplantıya Genel Başka.n Kemal Türkler, Genel Başkan Veki
li Hilmi G-üner, Genel Başkan Vekili ve Pazarlık Dairesi Başkanı
Şınası :aya, IJ. Bölge Temsilcisi üzer Er, Hukuk Müşüriri Av. Mu
ammer .Güngör, Araştırma Dairesi Müdürü A.Eşref Turan^Erdemir Sendi
ka Baştemsilcisi Fikret Bultan katılmıştır.

İki gün süren toplantıda yeni bbzı geliş-meler olduğımdan,
Sendikamız ^terael ilkeleri gereği sonucu üj^erin oyuna sunacaktır.

"129 GÜÎÎ DEĞİL 129 YIL DA GEÇSE DAYAl^ACAĞIZ"

VI. Bölge Temsilciliğimize bağlı Bufer elktrik San.A.Ş.,
iş yerinde 18.4.1973 tarihinde başlayan grev halen devam etmektedir.
Tam bir birlik ve beraberlik içinde bulunan grevci üylerimizin mo
ralleri çok yüksektir. İşçiler,fabrikanın önüne rakkamları hergün
değr'şmek-te ve yükselmekte olan bir pano asmaktadırlar. Panolar
24.ÖCİ973 tarihinde şunları okuyoruz. "129 gün değil, 129 yıl da
geçse dayanacağız." Bufer işçileri

EMFA VE ŞEHKAYA'DA GREV DEVAM EDİYOR '

I. Bölge Temsilöiliğimize bağlı Topkapi'üa Kurulu EI^ü'A
Elektrik malzeme Fabrikası Ldt.Şti. işyerinde 27.6.1973 tarihinde
başlayan grev başarı ile devam etmektedir.

Öte yandan İzmir III. Bölge Temsilciliğimize bağlı ŞENIvA-
YA Çelik Döküm Fabrikasında 4.Haziran.1975 tarihinde başlayan grev
halen devam etmektedir. Bölge Temsilcimiz Bahtiyar Erkul grevin ba
şarı ile sonuçlanacağını belirtmiştir.

EMFA ve ŞEHKAYA işçi lî?riningr evi er inin başarı ile sonuç
lanmasını dileriz.
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DÎSK REgERAITDUM'LA İLGİLİ BİR KİTAP YAYIKLADI,

Devrinci İşçi Sendikalarx Konfedarasyonu ve "bağlı sendi
kalar uzun zamandır "Referandum" konusu üzerinde durmakta ve bunun
gerçekleşmesinin mücadelesini vermektedirler. DiSK "REıER;üsDlJTÎ'un"
temel bir demokratik kural ve sendika seçme özgürlüğünün teminatı
olduğu görüşünü ısrarla savunmaktadır. Zira işçiler için toplu söz
leşme yapmaya yetkili sendikanın tesbitinde en geçerli ve en demok
ratik yol REjERAEDUII' dur. DİSK bu konu ile ilgili olarak bir kitap
yayınlamıştır. Yayınlanan kitapta somut olaylar ele alınmakta, Sa
rı Sendikaların saJıte üye fişleri ile yetki aldığı olaylai' enson
örneklere kadar sıralanm.aktadır. DİSK'in bu yayını ilgili kuruluş
lara, konuyla ilgili bilim adamlarına gönderilmiştir. DiSK'in söz
konusu yayını sosyal siyaset bilimcileri için, ve sendikal hareket,
sendikal özgürlük konusunda ilginç bir belge olacaktır.

RIZA KUAS'A BÖBREK

1968 yılından beri böbreklerinden hasta olan Kuas, böb
rek nakli ameliyatı için Almanya'ya gitti.

DİSK üyesi Lastik-İş Sendiîcası Genel Başkanı Rıza Kuas,
bundan bir süre önce Amerika «da tedavi görmüştür.

Almanya'nın ITurenberg Şehrindeki böbrek temizleme ensti
tüsünde yatan Kuas'a kızkardeşinin böbreği takılacaktır.

LOİhı'vg UYGULAMALARI İLE lO-YBOLAN İŞGİİMÜ SAYISI GİTTİKÇE ARTIYOR ■

Grev ve Lokavt Kanununun yürürlüğe girdigi 1963 yılından
1972 yılına kadar geçen 10 yıl içinde,en çok grev erteleme kararı
1971 yılı içinde alınmıştır. Bakaniar Kurulu 1971«yılında 12 gre'^''
erteleme kararı almıştır. Buna karşın 10 yıllık sürede bir tek Lo
kavt erteleme kararı alınmış,bu da 24 saat sonra kaldırılmıştır.

1972 yılı,10 yıl içinde en az grev kararının alındığı
ve uygulandığı yıl olmuştur. 1972 yılındaki grev sayısı sadece
14'dür.

1963-1967 yılları arasında yapılan 54 Lokavt uygula
ması, 1972 yılında 82'ye yükselmiştir.
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LOICAYTLAR __ '
Lokavt Lokavt devam ettif$i süre Lokavta katılan Kaybolc
Sayısı (ûün olarak) İşyeri sayısı İşvunu

sayısı

1963-67 54
1968 71
1969 1
1970 ' 4
1971 2
1972 82

1507
10

276
165
239

1661 36.175
758 7.912

18 180

1389 98,229
2064 95.730
2728 185-385

.10 yıllık ■ 214-am L .
toplam

••■1997 8618 424,114

CHP SEgîn BİLDİRGESİ-ISGİ YöKSTİriE ORTAK OLACAIC
Geçtiğimiz Lafta açıklan?^ CHP Seçim Bildirgesinin iş

çilerle ilgili bölümünde şöyle denilmektedir.
-CHP iktidarında devlet işletmelerinin yönetimine ışşx..er

ortak olacaklardır. Kârdan ve, verj-m artışından Ler yıl sonu-..d
pay alacaklardır.

- Tarım İş Kanunu derhal çıkarılacaktır.
- Başkasının taşıtında çalışan- şöför işçi sayılacaktır,
- Lokavtın kötüye kullanılmasını önlemek, bu yetki ancak

genel ekonomik durıım dolayısıyla aarai- edenlere tanınacaktır,
- .E3,âen tazminatı (Her yıla bir aylık) üzerinden hesapla

nacaktır.

_ Toplu sözleşme için yetki anlaşmazlığı çıkarsa işçile
rin oyuna başvurulacaktır.

- CHP iktidarı işsizlik sigortasını derhal kuracaktır,
- Meslek hastalığı veya sakatlık dolayısıyla ağır işler

den çıkarılan işçilere başka iş bulununcaya kadar ücretleri öde
necektir.

- Memur sendikaları daha geniş haklarla yeniden kurulacak
tır. Aşırı hayat pahalılığı nedeniyle katsayı yukseltılecektır^ve
personel rejiminde dar gelirli memurların maddi durumunu düzeltici
değişiklikler yapılacaktır.

Bunun dışında CHP Seçim bildirfESinin bazı bölümlerin
de, üniversiteler ve TRT ele alınmakta, CKP'nin iktidara geımoSi
halinde, bu kurumlarda nasıl bir düzen sağlanacağı anlatılm-akt,ı-
dır.
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Vll.BÜLGE TLHSİLCİLİÜ-ÎKIZE BA^LI. EASTAŞ-BİRLEŞİK AIDIKLALI-iA sm
VE TİC.A,Ş. ■ İŞYERİNDE AI^LAŞriA OLDU.

12/9/1972 tariilinden Beri sürdürülmekte olan toplu söz
leşme görüşnelerir-in anlaşmazlıkla neticelenmesi üzerine Sendika
mız aldığı grev kararını 29-12-1972 tarihinde işverene tehlig ek
miştir.

12/Nisan/1973 tarihinden itibaren fiilen uygulanan
19 temmuz 1973 günü tarafların anlaşması ile 20/Temmuz/1973 günü
kaldırılmıştır.

İmzalanan sözleşme ile üyelerimize aşağıdaki haklar sağ
lanmıştır.

1-Sözleşme 1/9/1973 tarihinde yürürlüğe girer.
2-Asgari ücret
a) Sözleşmenin birinci yılında saatte 350 Icuruş,
b) Sözleşmenin ikinci yılında 400 kuruş,
c) Sözleşmenin üçüııcü yılında saatte 450 kuruştur.
3-Ücret Saj ıları: Sendika üyelerine; ^
1. Yıl Zammı: 1.9.197? tarihinden itibaren saatte löü ku

ruş,

yapılır.

2. Yıl Zammı: 1.9.1973 tarihinde saatte 180 kuruş
3. Yıl Zammı: 1.9.1974 tarihinde saatte 180 kuruş zam
/j ^ Xid*£Lin.i'y^ö •
Sendika üylerine her yıl 60 gündelikleri tutarında ikra

miye verilir.
5. Gece Zammı:
Sendika üyelerinin;
a) 20.00 ile 06.00 şırasında, çalıştıkları beher saat uç-retlerı /o 2O.OO arasındaki beher saat ücretleri ^ 8

zsLînlı oâ.0Hİ3r *

lAdf htftf tİtiîinde ve Cumartesi guuü çalıştırılan üye-
#lerin ücreti % 100 zamlı ödenir.

7  Yıllık Ücretli Izın:
Une çıkan üyeye 500.TL izin harçlığı varılır.
R  Tîineıni Bavram ve 'jenel Tatiller. ^SîuSriayrtTve Genel Tatillerde çalışan üyelerin ucreı

leri % 100 zamlı ödenir.

9- SOSYAL YARDIMLAR:
a) Evlenme .halinde üyeye 700.TL.
o) öîüTSrtolTü^nin ölümü halinde yakınlarına 3.500.TL. yakınlarının ö™e_^yeye^700.TL.^
e) Çocukları tahsilde olan ürelerin, mn
-  ilk öğrenimde olan herbır çocuğuna yılda 150.± •
-  Ortaöğrenimde olan herbır çocuğuna
-  Yüksek Öğrenimde olan herbır çocuğuna yılda 400.11.

tahsil yardımı yapılır.

Ys^h" -
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f) Yenek ,: İş yerinde bir öğün yeııek yerilir.. . Rarr".an
avı-da ve doktor raporu ile tesbit edilmiş sıhlıı sebep gibi t^all«y-drvServi?eniyen işçiler ile yemek verilmemesi halinde ye Cumarte-Ti Yeylp-aMr gMİ., ve.Mtün vardiyalarda çalışan işçilere
güade D—TL. yemek ücreti ödenir»

10- Yakacak Yardımı:
Her yıl üyelere 750«TL. yakacak yardımı verilir.
11- S.S.K. veya işyeri dortoru tarafından 5.gun_ve oate

/  fazla istirahat alan üyelerin, Sigortaca ödenıneyen ilk ıkı gıı iuk
ücreti işverence Ödenir.

S.S.K.na gidiş ve dönüşte geçen süreler için ücret keszr-
tisi yapılmaz^ . .. . ..

12- Vasıta: İşyerinde çalışan üyelerin işâ getirilip gö
türülmeleri işverence temin edilen vasıtalarla sağlanır.

13- İŞ EIıüİYEîİ ve İŞÇİ SAĞLİĞİ:
Bu konu ile ilgili her türlü ihtiyaç saglamr.. -- .

Maddesi, iş elbise ve ayakkabı, temizlik yer ve malzemesi, ıç
■  yu ve soğutucusu ve sojnjnma dolapları}

■  . Bu nomular dışında Sendikal hak ve prensiplerde de tan
bir mutabakat sağlamıştır. , .
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