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TURI<İY.JıJ M./ı Dl~N-1fJ filtlN1'1 KAC l 

TOPLU SÖZLE{JMJ•! l)A t. Hl!W t J'tı1,unbuJ: lıjlı/J.')'!';;ı 

Se ndi kam Hı i lo DOKUMA Y A , .'J . Hl:'fJ n · ı n<!l)ld. topl~J ı,i;zıur,rıı.o vnl~,,
mazlığı eoııun ı.ln , 8/ .ll/197Lt tu.i'ild nu,,n b(,:r:1 uyı.ı;u.lıı,ı.nr,ııı.k t,..,. olıı.n g.r:,Jvt;, 
tarafların 29/3/19?? t o.rihindo .u.nln.ıJmucı:ı. vr, lt/Lf/J 9'/'J tuı·ib1:n.<lfJ ffo 
toplu sHıloşmo ni n i mz,01 ilb son vorilmiijtir . 

Anlaşm~ya gö~e ı toplu iQ uözlQQmtto1 1/ 7/ 1974 turihihd0n 
1/7/1977 t ari hi ne kad?.r yUrUrlUkto ko,l o.0ukt:ı.r~ 

İşyerinde aogari Uorot ; 1/ 7/ 19'14 to.rihind&n iti baron saatte 
600, l/9/1975'd~n i t ibaron 650, l / 7/ 19?6 •d~n itibar~n do ~~atta 700 
kuruştur. 

Uyelerimizin ~aat Uoret lerine 1 l/'l/ 1974 ' don itibaren 325, 
l/9/19?.5'den itibaren 350, l/?/1976 t arihinden itibaren 350 kuruş 
zam yapl.lmıştır. 

Sözleşmenin ilk iki yıl :ı.'nd«60"argünlUk Ucretleri tutarında ik
ramiye alaoak olan Uyelerimiz, UçUnoU yılda 75 günlUk Ucretleri tuta
rında ikramiye alacaklardır. Uyeler imize her yıl ı . ooo .- er 1L. yıllık 
ücretli izin ödeneği verilmesi sa~lanmıştır. 

Kıdem tazminatının 30 ,güne yUkeeltildi~i t oplu eözleşmede, 
eTlenme yardımı 800,- n., Dotum yardımı 600.- 1L., üyenin ölümü halin
de 5.000.~ n,, Uyenin iş . kazası neticesinde öltimil hali nde mirasçıla
rına 10.ooo.- 1L., Uyenin yakınlarının ölümü halinde üyey e ı . ooo.- 11. 
ölüm yardımı yapılapaktı~~ 

Uyelerimize her çocuk iqin 25.~ ~. çocuk zammı Bdenecek ve 
Uyelerimizin ilk ö!renimde olan her bir çoou~una yılda 200, or t a öğre 
nimde buluna~ her bir çocuğuna yılda 300, yilksek tahsilde olan çocuk
larına da yılda 400 •• n, tahsil yardımı verilecektir. Üyelerimize ya
pılacak -askerlik yardımı da 750,- n, olarak belirlenmiştir. 

Uyelerimize gUnde bır ötün yemek ve yılda ı.ooo,- er n. yaka
oak yardımı verilecektir, S,S,K ♦ ea 5 giln ve daha fazla istirahat ve
rilen hallerde, Kurumca ödenmeyen ilk 2 gUnlUk Uoret, işverence üyeye 
ödenecektir. 

230 Uyemizin yararlanacatı Toplu ı, Sözleşmesi ile üyeleri
mize• bunların dışında Sendikal ve Sosyal hak ve menfaatler ile İş 
Emniyeti ve İşçi SaP-;lığı TüzUgü hükUmlerine uysı,.n haklar da eqlan
mışt1r. 
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