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DİSK ELKA GRE7INE EL KOYDU

(

_^Istanbul-Kartal' da kurulu 900 işçinin çalıştığı ELICA işyerin-
® ASIS Sendikasının üç ay önce başlattığı greve,ASj-S sendikasının Dj.SL ilkeleri doğrultusunda olmayan tutumu nede-

nıyle DxSK tarafından fiilen elkonulmuştur.
DİSK,grevin_yönetimi ile ilgili olarak Türkiye Maden-İş Sendi

kasını görevlendirmiştir.Grevcilere ilk grev yardımı 2 ha.rt 1976
salı günü Sendikamız tarafından yapılmıştır.

28 Şubat Cumartesi günü grev ^"erinde düzenlenen açık
toplantısına çevre fabrikalardan gelen 3000 işçi katılmış
da DÎSK yürütme kurulu üyesi ve sendikamızın Genel başkan

finden îîehmet Karaca ve sendikamız Genel Sekreteri îiehmet j^nurK;
^zel olarak greve DİSK tarafından elkonuluş nedenlerini ve genel
Wİarak işçi sınıfının sorunlarına değinen birer konuşma yapmşlar
tır.
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ÎDjKA grevi ile birlikte bugün sendikfimızın dokuz işyerinde
ürüttügü grevler sayısı 2500'ü bulan yiğit üyelerimiz tarafından

başarı ile sürdürülmektedir. '
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AlüLARA'da 526 ;BÇÎ ADINA TOPLU
İMZALANDI

Sözleşme

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı YAY-KUR Eğitim
Teknolojisi ders aletleri yapım merkezi ilcinci akşam sanat okulu ■
ile Sendikamız T.iîaden-iş arasında 526 işçi ve 2'İ çırak adına top-,
lu iş sözle.şmesi imzalandı. '

Varılan anlaşmaya göre 1.9.975 tarihinden itibaren 23 ay süre^le yürürlükte kalacaktır.
.  Üyelerimizin ücret zamları l.yıl seyyanen 27.-'k. olacak ayrıca

başladığı güıiden itibaren her yıl için 2 lira,2.yıl saya-
nen 28.-iL.zam yapılacaktır.

Sözleşme süresinde yılda 2 maaş tutarında ikramiye,Dini Bayram
larda 250'şer lira bayram harçlığı alacak olan üyelerimizin yemek
yardımı liyil 4^0 kuruştan 800 kuruşa,2.yıl 500 kuruştan 900'kuruşa

.  çıkarılırken çocuk zammı,50.-TL.olarak belirlenmiştir*
Diğer Sosyal Yardımlar:
Eskiden dimayan yakacak yardımı yılda 600.-TL,evlenme yardımı

750.-Tl'dan 1000,-TL'ya,doğum yardımı 250.'-m'den 500.-TL'ya,çıkarıl
mıştır.işçinin ölümü halinde yakınlarına yapılan yardım I500.-ÎL'San
3000.-TL'ya,işçinin yakınlarının ölümü halinde vapılan yardım ^50.-TL
dan 750,-TL'ya yükseltilmiştir.
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Eskiden 100,-Tl olan a^rakkabı parasx 175 ya,'1.3.h.sil yardi'a.x
ilk ö;Jrenimde olan her "bir çocuk için yılda IüO.-Tl. 'aan 200".-TL'ya
orta ö;^reniîiıde olan her bir çocuk için yılda 200.-k'dan 500,-k'7/a
yüksek öğrenimde olan her bir çocuk için yıld.a 400„-TL'dan'600,-İL'ya
çıkarılmıştır.

Bunların yanı sıraüyelerimize ajda 50. ,TL. vasıt;. yarlımı,görev
yolluğu (yol hariç) günde 50. ,TL olarek belirlenmiştir.

A.gır ve tehlikeli işlerde çalışan üyeler için yapılın yard.ı.m
gı^de asgari eskiden 150 kuruştan 250 kuri.şa,ustabavilı''L yardımı
günde 4. ,TL'dan 7--TL'ya ve posta başıTık yf.rdınm günle 3l-TL'dan
6.-l'ya çıkarılmıştır.

Kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi o] arak 10 sc-nesini dolduran
lara 20 gün, 15 senesini dolduranlar.! 50 gınlük yevmiyeleri' tu'Larınd.a
ikrami-^e verilecektir".

Ucr e t e s it s i zli :

9  Geçen dönem 62-40.-TL, ile çalışan vasıflı işçiler v:rdı 62-40,-11P çalışan bu vasıflı işçilerin ücretleri 68.-TL'ya çıkarılmış ve
ni zamlar bu limit üzerine uygulanaralc icret eşiksizli ;i gideril

miştir.
Bu işyerinde çalışan "iyelerimizin kıdem tazminatları kani'ni s'ü-

reye 10 gün ilave edilerelc 40 güne çıkarılmıştır.
İhbar Taz'minatı:

6 aya kadar hizmeti olanlara 4 hafta,6 aydan 1,5 yıla kac.ar
hizmeti olanlara 6 hafta, 1,5 yılda 3 yıla k'idar hizjıeti olanl.ara
8 hafta,3 yıldan fazla hizmeti olanlara IC hafta ol:rak belirlen
miştir.

V

Üyelerimizin fazla mesaileri % 60 zamlı ödenecek ve haftalık
çalışma süreleri 5 gün (45 saat) olarak belirlenmişLİr,

Cumartesi ve pazar tatil olacaktır.Tabii afetler 3 günden 7
güne,evlenme izni 4 günden 5 güne,Ana,Baba,Kardeş,E7 ve (/ocukların
^.ümlerinde 2 gün izin kullanacaklardır.Aske-'^lik yardımda 30 gün-
^n 45 güne çıkarılmıştır.
A İıllmk Ücretli İzinler:

1-5 yıl arası hizmeti olanlara yılda 18 iş günü, 5~10 yıl hiz
meti olanlar yılda 24 iş günü, 10 yıl ve daha fazla lizi/oti olanlar
30 iş günü izin kullanacaklardır.

Çırakların taban ücreti 12.-TL'daa 20,-K'ya çıkarıln; ş olup,her
zam döneminde asgari 5»-TL.zam yapılacaktır.

Bunların yanı sıra üyelerimize b'u toplu iş sÖzleşraeuiyle bazı
sosyal halclar saklanmıştır.

ü

Tül
V ..Y.: ;

•  .ıV

■ d •b' ■ ■ . . T


