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TÜRKİYE Mi.DEN-İŞ SENDİIU.SI 

TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ 2/12/1975 

DAHİLİ BÜLJEN 

Koç Holrling'e bc.ğlı Arçelik A .Ş. ( ESKİŞEHİR ) ' c1e 250 1.J i n kapasi 
teli bir fa.brita kurdu. Üretilen buzdolapl.:ı.rının bir kısı:ıı Orto.doeu ülke
lerine ihraç o,~ilecek. Şimdi çalışruı işçı snyısının 300 civo.rın :::cı. olma.sın~. 

~.:ı.rşın, 1976 yılında tam kapnsi te çalışılm.:ı.yn başlanm.:ı.sıyl.:ı. bu s.:ı.yı:. 
--000'e çık ~cc.k . Yani bu dönem imzalanan sözleşme özellikle yeni işe alına 

cak işçiler için önGmli. 
Diğer tc.ra.ftruı başka bir sorun da İSTANEUL' daki Arçelik Fa.br ~~a

sıyln ESKİŞEHİR' deki Ar çelik Fabrikasının sözleşme dönemlerini .:ı.ynı z r·;,"!ana 
rastlC1hma.k v e böylece Eskişehir' de daha ·vüksek hakların alınmcı.sını s n:;la□ak
tı. İstanbul I da. işçi sınıfının ekonomik ·, JÜcnc1 elesinin clcı.hn uzun ve cLncyli 
bir geçmişi olm<;1-sına karşılık Eskişehi:r ~çil erinin bu etlmı c.~ .:.ı. birik~mi sı
nırlıyd ~ Y.:ıni Istanbul 'da alınan hm"ar -genellikle Eskişehir' deki:...:.en yük
sek oluyordu . İki fabrikanı~ sözleşme dönemlerinin c.ynı olnınsı E.skişehir' de
ki üyelerimizin İstruıbul 'daki üyelerimizin gücünden dn...1-ıc. etkin :Jir şekild~ 
yararla.nm.:tln.rını sae;lnyo.caktır. Bu nedenle Eskişehir' c:. eki sözle ,-7:ne 1/9/1975 
ile 1/12/1976 tarihleri· arasında yürürlükte ola.cnktır. Bunun :yetki tarihi
nin 5/9/1975 olmasına rağmen yürürl Ügün 13/~/1975 tarihinden :~tibaren k c.bul 
cttirilnıesi Maden--İş 'in yukarıdaki düşüncelerle ısrarlı dire _işi sonucunda 
elde e c1-ilıaiştir . 

İmzalanan toplu sözleşmeye göre üyelerimizin s o.ut ücretlerine 
sözleşme süresinde 375 kuruş zam yapılacak , iki buçuk muaş (75 cün) tut~rın
da İkramiye verilecektir . İzne çıkan üyelere 750 lira. izin para.sı , 1000 lira 

• ynko.c ak parası, yılda iki kez 500 'er lira. bnyrruıı parası, 506 lira. üretimi 
- teşvik ve programı ta.rnnrnlama primi , günc':e 10 lira. yemek pc.r.:ı.sı hnkları 
nlınraıştır . 

DiCer sosyal ha.klar i~ şu şekildedir: 

Evlenme parası 750 lira., do,~um parası 600 l :.rcı. , İşçinin öl üı::ü 
ha.linde 5,000 lira., ya.kınının ölümü halinde işçiye 6;0 lirn öliim yardımı 
Tahsil yardımı .olc.rak ; ilkokuldaki çocuklar için 250.-1L., Ort.::ı ve lisede 
350 . -~. , Yüksek öğrenimde olanlara 550 lirn tahsil y~rdımı yapılır. Gece 
vc.rdiyo.sıncl.::ı. ç:tlışruı üyelerimizin sa.ut ücretlerine ise 125 kuruş cece zammı 
yapılacaktır . · 
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