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TÜRKİYE MADEN- İŞ SENDİKASI 

TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ 

DAHİLİ BULTEN 

Sendikamız iilie IV. Bölge Temsilciliği sınırları dahilinde 

bulunan ARÇELİK A.Ş. ile SENDİKAMIZ arasındaki toplu iq anlaşmazlığı so

nunda alınan grev kararından sonra, taraflar arasında sürdürül en görüş

meler, 12/3/1975 tarihinde anlaşma ile neticelenmiştir. 

Anlaşmaya göre; toplu iş sözleşmesinin süresi 2 yıl olup, 

22/ll/1974'den itibaren geçerlidir. 

Asgari ücret saatte 625 kuruştur. Saat ücretlerine, 

22/ll/1974'den itibaren ~?5 kuruş, 22/ll/1975'den itibaren 375 kuruş zam 

yapılmıştır. 

Her sözleçme yılında , 3 maaşları tutarında ikramiye alacak 

olan üyelerimiz, Şeker ve Kurban oayramlarında 500'er TL. Bayram İkrami

yesi alacaklar ve Dini bayram arifelerinde tam gün ücretli izinli olacak

lardır. Ayrıca; üyelerimi ze yılda , 2.ooo.~TL . istihsali Teşvik ve Programı 

tamamlama primi verilecektir. Gece çalışan üyelerimizin; saat ücreti 

15.-i. ya kadar alanların çalıştıkları her saat için 150 kuruş, 15.-TL, 

den yukarı olanların, çalı~tığı her saat için, saat ücretleri% 10 zamlı 

i9 ödenecektir. 

Yıllık ücretli ~zne çıkan üyelerin, yıllık izin ikramiye

lerinin l.ooo.-1~. ya yükseltildiği sözle9mede, yakacak yardımı yılda 

1250.-n. olarak belirlenmiştir. 

Uyelerimizin normal fazla mesaileri% 75, Ulusal Bayram ve 

Dini Bayramlarda çalı9an üyelerimizin ücretleri% 100 zamlı ödenecektir. 

Kendi hafta tatilinde ve pazar günü çalışan üyelerimize o gün için 4 yev

miye ~utarında ücret Hdenir. Diğer genel tatillere ait çalışma ücretleri 

% 50 zamlı ödenecektir. 

Uyelerimizin kıdem tazminatları; her yıl için 30 gün üze

rinden ödenecek, ancak, kıdem tazminatı kanunen 30 güne çıkarıldığı tak

dirde kıdem tazminatları her kıdem yılı için net 250.rTL . sı ilave ile 

ödenecektir • 
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Sosyal Yard~mlar~ -

Evlenmede 1000.-h. 

Doğumda 750.-TL. 
Ülüm halinde 5000.-TL. ve 1000.-n .• 

Çocuk zammı; her çocuk için ayda 30.-TL. 

Tahsil Yardımı; Uyenin ilk okulda olan herbir çocuğuna yılda 

350.-n., orta öğrenimde olan her çocuğuna 

yılda 450.-TL., yüksek tahsilde olan her 

çocuğu. için 550,-TL. olarak belirlenmiştir. 

Uyelerimize bir öğün yemek verilecek ve Ramazanda yemek ye

miyenler ile servislerde çalışanlara günde 12,50.-n. yemek ücreti ödene

cektir. 

S.S.K.'dan 5 ve daha fazla istirahat alan üyelerimizin, ilk 

iki g~nlük ücretleri işverence ödenecek ve üyelerimizin gidiş-dönüşte 

geçen 5 saatlik ücretlerinden kesinti yapılmayacaktır. 

Uyelerimizin işe getirilip götürülmeleri işveren tarafın

dan özel vasıtalarla temin edilecektir. 

Sosyal hak ve menfaatler ile iş emniyeti ve işçi sağlığı 

konularında da haklar sağlayan bu toplu iş sözleşmesinden (2220) üyemiz 

istifade edecektir. 
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