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TURKİYE MADEN-İŞ SENDİKASI

TOPLU SÖZLEŞME DAİRESİ

İstanbul;
DAHİLİ

16/10/1975

BtJLTEN

Sendikamız ile RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR ve MAM0LLERİ A.Ş. nin
İstanbul ve İzmit'te bulunan işyerlerinde sürdürülmekte olan toplu sözleşme görüşme le rinin anlaşmazlıkla
rarından

sonra~

y ~pılan

neticelenmesi üzerine alınan grev katemaslar olumlu sonuç vermiş ve anlaşma sağlan 

m ı ş tır.

Varı l an anlaşmaya
arasında

•

yürürlükte

göre sözleşme 23/6/1975 - 23/6/1977 tarihleri

kalacaktır.

Söz leş me ile işyerlerinde asgari .s aat ücreti; 23/6/1975'den iti-haren 650, 23/6/i976 1 dan itibaren de 700 kuruşa çıkarılmıştır.
\

Üyel eriraizin saat ücretlerine 23/6/1975'de 500 kuruş, 23/6/1976 1 da da 500 kuru ş zam yapılacaktır.
Üyelerimizin haftalık çalişma süreleri 45 saattir. Ancak, ödeme
48 saat üzerinden yapılacaktır.
İşyerinde l ay 1 yıl afası ,lcıdemli ole.n üyelerimiz her sözleşme
yılında 80 günlük,
1 - 2 yıl arası kıdemli olan üyelerimiz her sözleşme yılında
90 günl i.ik ( 3 maaş) ,
2 ·yıldan fazla kıdemli olan üyelerimiz de her sözleşme yılında
120 günlük (4 maaş) üc;~tle1i tutarında ikramiye alacaklardır.
İşyerinde ortalama kıdem süresi 7 yıl olduğundan,
üyelerimizin yılda 4 maaş ikramiye alacakları söylenebilir.

aslında,

tüm

U'yelerimize;
ı- Ayda brüt birer yevmiyeleri tutarında AYLIK PRİM,
2- Ayda 100 . -'IL. 'sından aşağı olmamak kaydıyla İSTİHSAL PRİNİ,

3-

İş programını

tamamlama ödentisi ola.role da her

yıl

brüt 3750.-

veril ecekt ir .
tiyelerimizin normal fazla çnlışmaları % 75 zamlı, haft:ı. tatilinde çalışan üyalerimizin bu çalışmaları% 100 z~mlı ödenecektir.
t1yclcrinizin yılllk ücretli izin sürelcrino 3 gün ilave edilmiş
tir ve üyelerimizin yıllık izin ücretleri% 50 zcı.mlı ödenecek ve ayrıcll
üyolcriaize izne çıkarken 1500.-er n. izin ödeneli vorilocoktir .
t1yo1cre 29 Ekim ve Şeker-Kurban Bo.yrnnı ücretleri , çnlışılınadruı
% 75 , bu günlerde çalışıldı~ı tllkdirde %100 zamlı ödenecektir .
Di~or Genel tatil glinlerinde de çalışmnla.rı hı:ılindo iicr~tleri
% 100 zamlı ödenecektir .
Dini bayram arefe gUnleri t~m gün ücretli tatil olncnktır .
Ancak , nrefe günü çalışıldığı ta.kdirdo ücretler% 100 zamlı ödenecektir .
Ayrıca elini bayramlarda üyelerimizo 500 . - er TL, bnyrrun ödentisi
verilecektir .
. ı.

J.

Uyelorimizin kıdem tazminatları 30 günlük yevmiyeleri tutarında
ve% 50 ıamlı ödenecektir.

SOSYAL YARDIMLAR;
Evl enmede ıooo.-n., Do~umda 750.-n., Uyenin ölümünde yn.kınları
nu 6.060.-n.; yakınlarının ölümünde üyeye ı.ooo,-n. olarak b elirl enmişti r.
Üyelerimize herbir çocukları için ayda 50.-n. çocuk zammı ile tD.hsilde
olan ilk okula giden her çocuğuna a.yda 100. •·TL., ort a okul u giden her çocu ğum:ı. n.ydo. 125. -TL., liseye giden her çocu ğuna uyda 150
yüksek tahsile gidon hor çocuğunu da ayda 300.-n., to.hsil yardımı ~eril ecekti r.

.-n.,

ttyelerimize her y:ıl 1500 ~-TL. yako.cc:ı.k yardımı ile bir öğün doyurucu, kalite ve kalorili yemek verilecektir. Yemek zamruı ı işy e ri dışindn
görevli ol cı.n üyelerimize 15.-ın.. yemek ücreti ödenecektir.
tlyelerimizin işy e rine getirilip götürüimeleri, yeni güzergah
ilnvesi ile işverence temin edilen vasıtalarla ynpil ac nkt ır.
İşycrinde ge c e çnlışo.n üyelerimizin bu süre ye ni t

100

kuru~

zamlı

srw.t ücretleri

ödenecektir .

Gece herhan gi bir nede~e ,~esai haricinde
üyenin sunt ücreti% 125 zamlı ödenecektir.

işy er in e çnğırılruı

Bunların dışında.; S .s .K. ödeneği, Sendiko.l hak ve menfantler sağ
la.yan bu toplu iş sözleşmesinden 500'ü İstruıbul, 150'si İzmit işyc rinde

olmak üzere 650 üyemiz istifade edecektir.
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