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OTOMOBİL-IŞ

MARMARA BÖLGESİ

OTOMOBİL İMÂL VE MONTAJ

[$ÇİLERI SENDİKASI

YAYIN ORGANI

Otomobil-iş adına sahibi

Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı işleri Müdürü

CENGİZ ABBASGIL

Fiatı : 125 Krş.
Bir yıllık Abone : 15 TL.

Adres ;

OTOMOBİL-İŞ GENEL
MERKEZİ
NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20
KADIKÖY - İSTANBUL
TEL. : 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk Yasasına uymayı
kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve resimler
neşir edilsin veya edilmesin iade

edilmez.

Baskı ve tertip

Yeni İtimat Basım ve Yayınevi

İstanbul

OCAK 1973

SUNUŞ

Sendikamızın faal iyetlerinin üyelerimiz
kadar kamu oyu tarafından da ilgiyle izlen
mesi bizler için övünç vesilesi olmaktadır.
Bunu sendikamızın kamuyu i lgi lendiren ko
nularda yaptığı açıklamalara geniş yer ve
ren basından izlemekteyiz. Bunun yanında
genel merkezin bulunduğu Kadıköy'de sen
dikamızın aranan bir kuruluş olarak yer al
dığı da bir gerçektir. Nitekim, Kadıköy'ün
mahall i gazetesi olan KADIKÖY gazetesi
yeni yıl sayısında, sendikamıza da geniş
yer vermiş ve sendikal konuda genel sek
reterimiz Sami Ataç'ın görüşlerini yayınla
mıştır. Herki sayfalarda adı geçen gazete
nin 26 aralık sayısında yayınlanan bu ya
zının tam metnini bulacaksınız.

Geçen sayımızda bahsettiğimiz gibi,
teşkilâtımıza işçi ler büyük ilgi duymakta
ve toplu olarak sendikaya girmektedirler.
Son olarak, Gebze Çayırova'da kurulu, AL-
DIKAÇTILAR ve SİGMA işyerleri işçileri
teşki lâtın bünyesine girmişlerdir. Herki say
falarda bunlarla i lgil i haberleri bulacaksınız.

Üyelerimizin mecmuamıza olan ilgi leri
devam etmektedir. Onların fikirleri bizlere
ışık tutmaktadır. Gönderi len yazılar ve şiir
ler imkân nisbetinde mecmuada yer ala
caktır. Bu sayıda da üyelerimize ait yazılar
dan bazılarını bulacaksınız. Bu arada üye
lerimizden T.O.E. işyeri temsilcimiz Meh
met Aras ın dergimiz hakkındaki görüşü şu
şeki lde dile getiri lmiştir ; "... ilk sayısına
rağmen bütün noksanlıklardan yoksun ve
tam tekâmül etmiş olarak çıkmış bulunma
sı bizleri memnun kılmıştır..."

Sayın üyemizin bu şekilde teveccühü
biraz mübalâğalı olmasına rağmen bir sa
mimiyetin ifadesi olarak dergimiz ve teşki
lâtımızın da kıvancı olmuştur. Her zaman
olduğu gibi gene, işçiden aldığını gene onun
gösterdiği yolda, gene ona vermek prensi
binde olan Sendikamızın yayın organı der
gimizin üçüncü sayısını da aynı duygularla
sunmaktayız.

OTOMOBİL-IŞ

NE TESADÜF
Yeni yıla girerken geride bırakılan 1971 -

1972 yıllarının acı ve gerçek hakikatlerini di
mağımızdan silmek çok güç olacaktır. Bir yan
dan işveren eği limine yakın şahıslarla sendi
kalar kurulurken, fırsatı ganimet bilen İşveren
Sendikaları, emekçi guruplarından hınç alır-
casına saldırıya geçmişler ve Toplu-iş Sözleş
mesi yetki oyunları ile gerçek' görüşlerini bir
kere daha ortaya koymaktan çekinmemişler
dir.

işveren Sendikaları hakkındaki görüşleri
mizi çekinmeden beyan ederken bunu hezeyan
olarak vasıflandıran işverenler, hakikatleri ken
di gözleri ile görmeleri icap eder. işçilerin iş
güvenl iği ve iş emniyetleri Disipl in Kuruluna,
kilem ve ihbar tazminatlarına, iş arama izin
lerinin artışlarına muhalif olan işkolumuzun
İşverenler Sendikası MESS, bu tip sözleşmele
ri imzalamıyarak teşki lâtımızı çok kere Grev'e
mecbur etmişler, ziyanını yine işverenler çek
mişlerdir.

Prensip kararı diyen MESS, Türkiye'nin
en büyük işçi kuruluşlarından Karabük Demir
Çel ik ve Kırıkkale Makina Kimya Tesislerirıde
Disiplin Kuruluna evet demişler, hattâ Karabük
teşkilâtındaki Disiplin Kurulu başkanlığına mü
badele i le değişik olarak Sendikayla payla
şılmıştır. Bu Sözleşmelar MESS işverenler
Sendikası tarafından onaylanmıştır. Demek ki
prensip kararı diye gösteri lmek istenen konu
lar MESS'e göre değişebilmektedir. İşverenler
Sendikasının değişik uygulamaları yüzünden
maalesef bu oyuna düşürülen işverenlerin iş
yerlerinde aylarca Grev ve Lokavt kararları uy.
gulandı. Bir yandan kayıp işgücü, diğer yan

dan büyük ödeme külfetlerini işverenler öde
nmek mecburiyetinde kaldılar. Gayet tabii ki
Sendikamız üyelerimizin haklarını sonuna ka
dar müdafaa edecektir. Bundan dolayı teşki lâ
tımızı töhmet altında tutmaya kimsenin hakkı
yokken, daima suçlandık. Halbuki esas oyun
cular perde arkasında işini kurnazca yürütü
yorlardı. Kaldı ki konu derinliğine incelenirse
görülecektir ki, rekabet piyasasında kumar oy
nayanlar işçi gurupları değildirler. Diğer taraf
tan çok ilginç bir durumun da, işverenlerin
arasındaki büyük rekabetlerin olduğu her dö
nemde daha güçlü olmak için Holdingler ku
rulurken, kurnaz yönetici ler işveren Sendika
larının ilerideki rolünü uzun vadeli plânlarla
gayet iyi hesaplamışlar ve aynı iş kolunda
2 nci bir işveren sendikası kurdurmamışlar, fa
kat işyerlerinden mantar gibi işçi sendikası
doğması için ellerinden geleni esirgememiş
lerdir. Böylece işçi kesimi zayıflatılırken işve
ren kesiminin kuvvetlenmesini sağlamışlardır.
Böylece MESS İşverenler Sendikasının başkan
lığına bir Koç Holding gurubunun mensubunu
yerleştirmesini bilmişlerdir. Bu teşkilâtın di
ğer yöneticilerinin tetkiki ilgili işveren men
suplarına düşer. Kaldı ki, işveren sendikaları
bir Konfederasyonun çatısı altında birleşmiş
ler, Başkanın yine Koç Holding gurubu men
subu oluşu ne tesadüf değil mi? Acaba insan
lar ne derece tarafsız kalabi lirler, bilhassa ti
caret söz konusu olunca?..

İşte geride bıraktığımız eski senelerin
taktikleri halen devam ederken yeni sene için
de daha dikkatli olmak işçi ve işveren teşek
külleri için en büyük problem olsa gerektir.

A. Aydın ÖZEREN
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İŞ Yerlerimizi Tanıtıyoruz:
Sendikamıza bağlı işyerlerini tanıtırken alfabetik sıra takip edi lecek ve bu arada toplu-iş

sözleşmesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni iltihaklar ise
peyderpey dergimizde yayınlanacaktır.

Chrysler Sanayii A. Ş. işyerinin umumi görünüşü.

SANAYİİ A.Ş
CHRYSLER Sanayii A.Ş. 1962 yılında

Gebze - Çayırova'da kurulmuştur. Başlıca or
takları, Çiftçiler Ticaret ve Sanayi T.A.Ş., Ru-
şensad Kollektif Şti., Tatko T.A.Ş. ve Dünya
nın en büyük şirketlerinden biri olan CHRYS-
LER'dir.

Halen,
T76 Kg. kapasiteli D-100 Benzin mo

torlu kamyonet,
2. 1455 Kg. kapasiteli D-200 Benzin

motorlu kamyonet ve
3. 7564 Kg. kapasiteli ve çıplak şase

PD-600 Dizel motorlu kamyon tiplerinde mo
torlu kara nakil vasıtaları imâl ve montajı ile
iştigal eden şirket, 1964 yılının ortalarında
imalâta başlamıştır. Yurt ekonomisine önemli
katkılarda bulunan Chrysler, yerli parça ora
nını arttırma ve bu suretle döviz tasarrufu sağ
lama,, sanayii geliştirme yolunda büyük gay
retler göstermiş ve önderlik etmiştir. , Dodge,

Desoto, Fargo gibi yurdumuzda çok tanınan ve
tutulan üç marka vasıtayı imâl eden şirket,
daima imalâtı arttırma, yeni hamleler yapma
gayreti içinde bulunmaktadır. Bu cümleden
olmak üzere, ihracat konusunda da planlar
yapmakta ve teşebbüslerde bulunmaktadır.

İyi bir beşeri münasebetler ortamının
büküm sürdüğü işyerinde. Sendikamızın ikin
ci, işyerinin 4 üncü dönem Toplu-iş Sözleşme
si 1.4.1972 tarihinden itibaren iki yıl süreli
olmak üzere 27.4.1972 ve 1.4.1973 tarihle
rinde 150 şer kuruş (2 yıl toplam olarak 300
kuruş) saat ücreti zammı (aylık karşılığı 1 inci
yıl 360." TL., 2 nci yıl 360.- TL.), yılda iki
maaş ikramiye, 1200.- TL. sı evlenme yardı
mı, 750.- TL. doğum yardımı, 750.- TL. ölüm
yardımı, ayda brüt 30.- TL. çocuk yardımı sağ
lanmıştır. Yılda bir, ilk öğrenimdeki çocuklar
için 250.- TL., orta öğrenimdeki çocuklar için
350." TL,; yüksek öğrenimleri çocuklar için

750.- TL. sı tahsil yardımı yapılacaktır. Asgari
ücret saatte 375 kuruş olarak tesbit edilmiştir.
Fazla mesai zamları normal günlerde % 65'e,
cumartesi günleri % 85'e, hafta tatili ve genel
tatil günlerinde % 100'e çıkarı lmıştır. 24 Tem
muz günü işçi Bayramı olarak kabul edilmiş.
Şeker ve Kurban bayramlarının arife günleri
işçilerin hiç çalışmamalarında anlaşmaya va
rılmıştır. ihbar ve kıdem tazminatlarında ka
nunun öngördüğü miktarlarda çeşitli arttır
malar yapı lmış, topl uişçi çıkarmalarında veya
İş Kanunu'nun 13 üncü maddesine göre hiz
met akdine son verme hallerinde kanuni hak

ların haricinde 2,5 maaş tutarında tazminat
verilmesi kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Bayramında 1 günlük. Şeker
Bayramında 2 günlük. Kurban Bayramında 3
günlük yevmiyeleri tutarında ayrıca bayram
ücreti verilecektir.

1  yılda 2200 vasıtadan sonra imal edi
lecek her vasıta için 150.- TL. sı olmak üze
re veya 2700 vasıtadan sonra imal edilecek
her vasıta için 1000.- TL. sı olmak üzere (her
iki hesaplama sonucu çıkan rakkamlardan bü
yük olanı esas alınacaktır.) istihsali teşvik
primi verilmesi kabul edilmiştir.

2 hafta yıllık ücretli izne çıkan işçilere
400.- TL. sı, 3 hafta yıllık ücretli izne çıkan
lara 550.- TL. sı yol gideri ödenecektir. Gece
çalışmalarında ücretler %15 zamlı olacaktır.
Bütün bunların dışında yeni bir müessese ola
rak Hayat Sigortası kabul edilmiştir. Buna gö
re Chrysler mensuplarına, nasıl, nerede, ne za
man olursa olsun kaza sonucu ölümlerde son
maaşının 60 katı; normal ölümlerde ise son
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IşyerJndeki ünitelerden Montaj kısmı.
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Toplu-iş Sözleşmesi imza töreninde Genel Bşk.
A. Aydın Özeren ile Umum Müdür John J.

Hummon ve Pazarlama Md. Halûk Ersanlı.

maaşının 30 katı tutarında tazminat veri lecek
tir. Tam malûliyet hallerinde yine yukarıdaki
tazminatlar sağlanmıştır. Kısmî malûliyet hal
lerinde ise tazminat miktarı malûliyet derece
sine göre tayin edilecektir.

Anadolu Sigorta ile yapılmış bulunan bu
sigorta için bütün primleri Chrysler ödeyecek
tir. Sendikamızla imzalanan bu sözleşme so
nucu gerek ücretler, gerekse diğer sosyal
menfaatler bakımından esasen diğer müesse
selerden ileri durumda bulunan Chrysler şim
di çok daha öne geçmiş durumdadır. (Örne
ğin, şirkette halen fiilen ödenmekte olan as
garî çıplak saat ücreti brüt 6.00 TL. sidir.)

Böylece Chrysler, mensuplarına en iyi
hayat şartlarını sağlama konusunda önderliği
ni de sürdürmüş olmaktadır, işyerinde çalış
makta bulunan yönetici ve temsilcilerimiz şun
lardır ;

Adnan AKARSU : Sendikamız Yönetim Kuru
lu üyesi

Ruşen AKTUNÇ ; işyeri Baştemsilcisi ve Sen
dika Denetim Kurul uüyesi

Behiç GİZLEMCİ : İşyeri temsilcisi
Mevlût BAHÇECİK : İşyeri Temsilcisi
Halil ALBAŞ : İşyeri temsilcisi
Dursun DEMİR : İşyeri Disiplin Kurulu ve Sen

dika Onur Kurulu üyesi
Hikmet URAL ; İşyeri Disiplin Kurulu üyesi

Çalışanların üstün çabalarıyla Müessese
ye bağlılıkların ve Chrysler'le Sendikamızın
karşılıklı anlayış içinde çalışmaları her zaman
için daha iyi olanaklar sağlayacaktır.
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Gürbüz ERSAN

S.S.K. İstanbul İhtiyarl ık Sigortası
2. Müdürü

Yaşlılık lybğı Bağlanma Şartlan
Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaların

dan sigortalıya veya hak sahiplerine aylık bağ
lanmasında en önemli faktör "sigortalılık sü
resi ve prim ödeme gün sayısıdır".

Aylık bağlama şartları izah edilirken sık
sık tekrarlanacak olan "sigortal ıl ık süresi" ne
dir?

.Bu sigorta kolunun uygulanmasında, si
gortalılık süresinin başlangıcı, sigortal ının ilk
defa Malûllük, Yaşlı l ık ve Ölüm sigortaları
primi ödemeye başladığı tarih, son ise Ma
lûl lük veya Yaşlılık sigortasından tahsis ya
pı lması için Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı
olarak müracaat ettiği^ veya ölen sigortal ının
ölüm tarihidir.

Sigortalının, bu sigorta koluna tâbi olma
dan once Kanunla kurulu muhtelif Emekli San
dıklarında 228 sayıl ı kanuna göre birleştirile
cek geçmiş hizmetleri varsa, bu hizmetin baş
langıcı da yine sigortal ıl ık süresinin başlangı
cıdır.

Sigortal ıl ık süresi, emekli sandıkları tat
bikatında olduğu gibi fii len prim ödenen süre
lerin toplamı anlamına gelmez. Başlangıç ta
rihi ile soria eriş tarihi arasında geçen süredir.
Bu sürenin başladığı tarihten sonraki prim ö-
denmeden geçen zamanlar da sigortalılık süre
sine dahildir.

Meselâ; 3 yıl sigortalı olarak çalışmış ve
askere gitmiş 2 yıl askerlikten sonra' tekrar 5
yıl sigortalı çalışmış, 1 yık istirahatı! kalmış
3 yıl sigortalı olarak çalışnnamış, ve 2 yıi si
gortalı çalışmış ve aylık bağlanması için ya
zılı istekte bulunmuş veya ölmüş bir sigortalı
nın sigortalılık-süresi bütün bunların toplamı
olan 16 yıldır. Aylık bağlama şartlarına ait mi

sallerde b usüreler rakkamlarla izah edilecek
tir.

Prim ödeme gün sayısı ise Malûllük, Yaş
lıl ık ve ölüm sigortalarına ait primlerin kar
şılığı olan günler ile muhtelif Emekli Sandıkla
rında geçen günlerin toplamıdır.

Mecmuamızın 2 nci sayısında prim öde
me gün sayıları etraflıca izah edilmiştir.

YAŞLILIK AYLIĞI
BAĞLANMA ŞARTLARI

Sigortal ı olarak çal ıştığı işten ayrı ldıktan
sonra. Sosyal Sigortalar Kurumuna yazılı mü
racaatla yaşlılık sigortasından tahsis talebin
de bulunan sigortalı, aşağıda izah edi len 5 şart
tan herhangi birini yerine getirmiş ise kendisi
ne müracaat tarihini takip eden aybaşından iti
baren yaşl ı lık ayhğı bağlanır.

1. Şart :
Kadın ise 50-,. erkek ise 55 yaşım doldu

ran sigortalı en az 5000 gün Malûl lük, Yaşl ılık
ve Ölüm sigortaları primi ödemiş ise yaşl ılık
aylığına hak kazanır. Prim ödeme gün sayısı
hesabına varsa Emekl i Sandıklarmdaki veya
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapı lan ülkelerde
ki gün sayıları da eklenir.

5000 gün 13 sene 10 ay 20 gün prim
ödemekle dolar. Yani yaklaşık olarak 14 yıl
da dolar. . . , -

Yukardaki şartı yerine getiren sigortalı
ya, yaşlılık ayl ığı bağlanmasına esas olan or
talama yıllık kazancının % 70'şi oranında yaş
l ıl ık ayl ığı bağlanır; Şayet sigortalı belirtilen
yaş hadlerinden Söhra rriüracaai etmiş ise' bu
ofâna, kâdih ise 50, erkek İse 55 yaşıhd'ân
sonra doldurduğu her yaş için % 1 eklenir.'

BASINDAN :

Genel Sekreteıimizin Kadıköy Gazetesindeki yazısı
OTOMOBÎL-İŞ SENDİKASI
GÜN GEÇTİKÇE GUÇLEN1VI EKTE VE BİLİNÇÜENMEKT EDER

Kadıköy Gazetesi 36 Aralık 973

Amaçlarımızın gerçekleşmesinde en bü
yük vasıtamız Toplu-İş Sözleşmeleri olmuştur.
Bu yolda üyelerimize muayyen sürelerle hak
ve menfaatler sağlıyarak yaşama koşullarını
düzeltmeye çalışmaktayız. Ancak bütün bun
ları temin etmeye çal ışırken çeşitli zorluklar
ile karşı karşıya kalmak bizim için olağan ol
muştur.

Sendikacı olarak bunlara alışık olduğu
muz gibi yadırgamamaktayız da. Bizim için asıl
zorluk. Cumhuriyetin 50 nci yılına gelmiş ol
mamıza rağmen hâlâ daha işverenlerimizin
Sendikal düzeni hazmedememeleri ve Sendi
kacıları bir umacı gibi görmeleridir, işveren
lerin bu hareketleri sarı sendikaların doğması
ve dolayisiyle Sendika enflasyonuna sebep ol
maktadır.

Türk sendikacılığının can düşmanı olan
Sendikamız Genel Sekreteri Sami Ataç bu tür Sendikalara işçiler itibar etmedikleri

gibi, kısa zamanda tasfiye etmesini de bilmek-
Cumhuriyetimizin 50 nci kuruluş yılını tedirler. Malesef kısa vadeli düşünen işveren-

kutlamaya hazırlanırken. Sendikamız da 10 un- ler bu tür Sendikalara itibar etmekle Türk Sa-
cu yaşına basmış bulunmaktadır. nayisine yarar yerine zarar vermektedirler.

Teşkilâtımız üst kuruluş olarak Türkiye Netice olarak istihsalin düşmesine ve ka-
Metal-lş Federasyonu ve dolayisiyle Türk-lş litenin bozulmasına sebep olmaktadırlar.
Konfederasyonunun üyesi bulunmaktadır. 1972 yılı Türk Sendikacılığı için bir sınav

Sendikamızın amacı çalışan ve emeği ile dönemi olmuştur. Bu dönem 1973 yılı için de
aeçinen insanların geleceğe güvenle bakması- aynıdır. Bütün şimşekler Sendikalar üzerinde
nı, sosyal yaşantısını düzenleyerek yarının en- toplanmaktadır. Hayat pahalılığının ana unsuru
dişesinden kurtulmasını temin etmektir. An- Toplu-İş Sözleşmeleri olduğu kamu oyuna
cak, bunları temin ederken emek ve sermaye inandırılmak istenmektedir. Ve bu hususlarda
dengesinin bozulmamasına da riayet etmek- tedbirler de düşünülmektedir. Ancak 1961
tir. Anayasasının ışığı altında Demokrasiye inan-

Her zaman olduğu gibi 1972 yılını da bu mış bir ülke olarak Sendikal düzeye ulaşan
çabalar ile geçirmiş bulunmaktayız. Gücümüzü memleketimizde bu tür davranışlar, çalışanlar
Anayasal olan Sendikalaşma hürriyetinden ve üzerinde menfi etki bırakmaktan öteye g'de-
üyelerimizin bize olan inancından almaktayız, mez. Karşısında bulunduğumuz yukarıda say
Bu yoldaki uğraşlarımızda daima Kanunların dığımız durumlar yanında, geçtiğimiz y'
çizdiği meşru yoldan gitmeyi prensip edinmi- de Sendika olarak dikkatimizi çeken bazı hu-
şizdir. (Devamı sayfa 16 da)
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SENDİKAL

Dış Haberler
ORTAK PAZAR
ÇALIŞMALARI DEVAM
EDERKEN AYNI İŞ
KOLUNDAKİ SENDİKALARIN
BİRLEŞİK HAREKETLERİNİ
SAĞLAMAK AMACI İLE
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK
ENDÜSTRİLERİNDE
devletler ARASI
TEŞEKKÜLLER KONUSUNDA
2. KONFERANSI TOPLANDI

(Londra) - 13 Aralık tari
hinde Londra'da Devletlerara
sı Teşekküllerdeki işçilerin ve
Sendikaların Ekonomik, Sos
yal problemleri ile ilgili İMF'-
nin 2 nci konferansı başlamış
tır,. İMF ye üye 30 Metal iş
çileri Sendikasından, 65 dele
genin iştirakiyle 21 Devlet
temsil edilmiştir. Devletler İn
giltere, Arnerika, Japonya,
Hong-Kong, Hindistan, ■ irlan
da, Avusturya, Cenubi Afrika,
Belçika; Fransa, Batı Alman-

^  ya, Hollanda, isviçre, İsveç,
Danimarka, Norveç, Venezüel
la, Arjantin, Meksika ve Avus
tralya'dır.
^ Müzakereler esnasında üze
rinde • hassasiyetle durulan,
n o kta la r ve, g e nçe k I e ş m e s i g e-
reken^A hedef şunlardır.:,a) iş
emniyeti, b) ,Sendikal hakjar, ,
c) -iş ameliyeşine Sendikanp
müdahalesi,' . ;d) Ayrıma , son
vermektir,.,' Program- gereğince
mpcadeJe^ • .birlikte hareketi [ön
görm,şkt,e;,: kuljanılacak metot
ları. da şıralamaktadrr
Yeterli; y.4,d&yarnff: bilgi ile,ya-. ,
Vİih, ö'rgani?0jye şğitim kam-

•  paryalarının açılması, her ka
tegorideki iş^.lerin birliği, iş-
Çi haklarına idarenin müdaha
lesi halinde birlik ve beraber
likte karşı koyma.

Son olarak da devletlerara
sı teşekkülleri milli ve millet
lerarası seviyede kontrol için
politik ve hükümetler seviye
sinde yapılacak teşebbüsler
ve işbirliği neticesi çal ışanla
rın demokratik menfaatleri ko
runabiiecektir.

Devletlerarası teşekküller
den GEC misal olarak göste
rip bu şirketin Afrika'da haf
tada 45 saat çalışan işçileri
ne 4,81 Paund ile 9,49 Paund
ödenek verdiği halde ayni şir
ketin İngiltere'de haftada or
talama 27,7 Paund aldığını
konferansta belgelerle ispat
etmiştir.

Türk ve Fas'lı işçileri hedef
almıştır. Bilindiği gibi halen
Hollanda'da, Türk ve Fas'lı is
çiler yanında ispanyol, italyan
ve Yugoslav işçiler de çalış
maktadır. Bu şekilde bir konu
ya yalnız Türk ve Fas'lı işçile
rin esas alınması bizim isçile
rin diğer işçiler yanında mağ
dur ve ezik vaziyette olmasını
gösterdiği gerekçesi ile, du
rum işçi ler arasında üzüntü i le
karşılanmıştır, .ilgil i lerin çare
aramaları temenni edilmiştir.

YABANCI İŞÇİLER
Günümüzün
KÖLESİ MİDİR..

Geçtiğimiz ay içinde Hol
landa nın başkenti Amsterdam
radyosunda 21 kişinin katıldı
ğı ilginç bir tartışma yapı lmış
tır. Konu olarak "günümüzde
yabancı işçiler köle midir de
ğil nıidir?" sorunu ele alın-
rtnştır. Uzun süre açak oturumşeklinde yapılan tartışmada
jürinin .oyları,na baş vurulmuş
ve yabancı işçilerin günümü
zün kölesi olduğu tezi 12 oy ,
toplayarak kazanmıştır, Ra.^dyo
haberine göre bu. tartışma ö;
zellikle Hollanda'da bulunan

ŞİLİ MALİYE BAKANI
GÖREVİNDEN ALİNDİ

Bütün Hür Dünyada sendi
kaların, bulundukları memle
ket kamu oyunda önemli yer
işgal ettiği bir gerçektir. Gö
revleri yalnız üyeleri i le ilgil i
konularda faaliyet göstermek
olan sendikaların bu, görevle
ri yanında memleketleri ile il
gili hususlarda da söz sahibi
olmaları olağandır. Bu bakım
dan sendikalar bulundukları
memleketlerde itibar gören te
şekkül olarak yer alırlar ve
saygı görürler. Nitekim basın
dan öğrendiğimize göre, Şili '
de, Maliye Bakanı, sendikala:
ra gerekli yakınlığı .gösterme-
yip onlara kötü davranışta bu
lunduğu .için, görevinden af-
fedrlmiştir.. Şili Mi llet Mecli
sinin bu karan senatoda da
tastik edildiği taktirde maliye
bakanı görevinden mutlak, ola
rak alınmış olacaktır.. . .
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iç Haberler
rüRK-İŞ
BAŞKANİ SEYFi DEMİRSOY
JAPONYA'YA GİTTİ

Türk-iş Genel Başkanı Sey-
fi Demirsoy, Türkiye Maden
işçi leri Federasyonu Genel
Başkanı Kemâl özer ve Zon-,
guldak Maden işçileri Sendi
kası Başkanı Mehmet Tezer,
25-27 Ocak 1973 tarihlerinde
yapılacak Japonya İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu Genel
Kurulunda hazır bulunacak 0-
lan Sendikacılar, 30-31 Ocak
tarihlerinde Tokyo'da düzen
lenen Uluslararası Hür İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
Bölge Teşki lâtlanma ve işsiz
lik konularını kapsayan konfe
ransı izleyecekler ve 3-6 Şu
bat tarihlerinde yapılacak U-
luslararası Hür İşçi Sendika
ları Konfederasyonu 10 uncu
Genel Kuruluna katılacaklar
dır.

Japonya'da 25 gün sxrecek
olan geziye, Türk-iş Eğitim
Müdürü de katılacaktır.
TUNÇ'UN
DOKUNULMAZLIĞININ
KALDIRILMASI İSTENİYOR

Okurlarımız Türk-iş Genel
Sekreteri Halil Tunç'un iş ko
nuları ile ilgili senatodaki ko
nuşmalarını geçen sayımızdan
bilmektedirler, öğrenildiğine
göre Tunç bu konuşması se
bebi ile savcılık kovuşturma
sına maruz kalmıştır. Aynı ko
nuşmayı daha önce meclis dı
şında konuştuğu içip savcılık
ça hakkında takibat acılan

Tunc'un dokunulmazlığının
kaldırılması için Senato. Ada
let Komisyonuna başvurul
muştur.

Hatırlanacağı gibi Tunç,
oahsi geçen konuşmada işçi
lerin kazanı lmış haklarında kı
sıtlanma yapıldığı taktirde tep
kinin sert olacağı ve genel
greve gidi lebileceği hususunu
belirtmişti.
alman SENDİKALAR
birliği, TUNÇ'UN
DOKUNULMAZLIĞININ
KALDIRILMASINI
PROTESTO etti

Ankara —■ Alman Sendika
lar Birliği, Türk-iş Genel Sek
reteri Senatör Halil Tunç'un
dokunulmazlığının kaldırılma
sı istemini protesto etmiştir.

Yaptığı bir konuşmada de
mokratik düzene ve işçi hak-

,  larına tecavüz edildiği takdir
de işçilerin karşı koyacakları
nı söyleyen Tunç'un tutumunu
desteklediklerini açıklayan AL
man Sendikalar Birliği, Türk-
iş Genel Sekreteri Tunç'u ılım
İ l ve bağımsız bir politikacı
olarak tanımlamıştır.
İŞÇİ EMEKLİLERİNE
ZAM KABUL EDİLDİ

Eski yıllarda emekli olan iş
çiler ile yeni emekliler arasın
daki ücret farklarının denge
sizliğini gidermek amacıyla
yapılan çalışmalar neticelen
miş ve Millet Meclisince ka
bul edilmiştir.

Böylece işçi emekli aylık
larına yüzde 10 ilâ 40 arasın-

da zam yapılacaktır. Bu dağı
tım sırasına göre;
— 1968 ve daha eski yıllarda

emekli olanların aylıkları
na yüzde 40,

— 1969 yı l ında emekli olan
ların ayl ıklarına yüzde 30,

— 1970 yılında emekli olan
ların ayl ıklarına yüzde 20,

— 1971 yılında emekli olan
ların ayl ıklarına yüzde 10.

Bu zamlardan T.C.D.D. iş
çileri Emekli Sandığı mevzua
tına göre emekli yetim dul ay
l ığı alanlar ile askeri fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet san

dıklarına bağlı olanlar da fay
dalanacaktır. Zamlar 1 Ocak
1973 tarihinden itibaren uy

gulanacaktır.
50. YILDA BİRER MAAŞ
İKRAMİYE TEKLİF OLUNDU

Ankara — içel Bağımsız mil
letvekili Celâl Kargılı, Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümünde
memur ve işçilere birer maaş
ikramiye verilmesini teklif et
miştir.

"Cumhuriyetin 50 nci yıla
kavuşmasında en büyük eme
ği bulunan memur ve işçiler
bugünkü hayat pahalılığı kar
şısında katlanılmayacak sıkın
tılar içinde görev yapmakta
dırlar. Cumhuriyetin yaşama -
sı, güçlenmesi ve ebedileşme
si yolunda en çok katkısı biJ
lunanların Cumhuriyetin 50 n
ci yılında birer maaş ikramiye
ile mükâfatlandırmak 50 ncı
yılda yapılacak en güzel hare
ketlerden biri olacaktır de
miştir.



Kroman Grevi Devam Ediyor
Beş ayını doldurarak altıncı aydan gün

alan Kroman Çelik işyeri grevi hiç bir sarsıntı
olmadan büyük bir inanç içinde devam etmek
tedir.

Sayın Başbakanın aracılığı ile, uzun ge
cikmelerden sonra taraflar ancak 15 Aralık
1972 günü çağırılarak toplantılara Sayın Dev
let Bakanı Doğan Kitaplı aracılığı ile başlanıl
mıştır. İkinci toplantı 26 Aralık 1972 günü ya
pılmış, işveren temsilcileri büyük tezatlara
düştüğü MESS işverenler Sendikasının tesiri
altında kaldıklarını. Disiplin Kuruluna karşı
çıkarak göstermişlerdir. Halbuki daha önce
işyerinde tarafların müşterek protokolü ile bir
Disiplin Kurulu kurulmuşken, yetki li yönetici
Kemal ince bey bu durumu görmemezlikten
gelmektedir. Böylece İşverenler Sendika
sı, Rekabet piyasasından dolayı" grevin uza
masından fayda mütalâa etmektedir kanaatin
deyiz.

Sendikamız, Devlet Bakanına gümrüksüz
^  Getirilen gemilerin eritilmesi lâzım ge iği, dışarıya satışa arzedilemiyeceğini

tetkî^ bu konunun ilgili Bakanlıktantetkik edileceği bildirilmiştir.
raömpn^a'^^^ı^I müddet geçmesine
tebliğ

larınd^a^ anSmV°y'®^'®''^'^k'nlaşma imkâm^nı. doğmaktadır. Çalışmayan
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Kroman işyeri sebebi ile dışardan demir kütü
ğü getirilmesine devam edildiğinden büyük
miktarda dövizin israfına açık kapı bırakı lmış
tır. İş kolumuzun en uzun grev i niteliğini ta
şıyan Kroman, hükümet yetkililerinin de gecik
meleri neticesinde herhalde Türkiye'nin en u-
zun grev'i olacak, neticede bu tesis muhattal
hale gelecektir. Bu acı gerçek karşısında ge-,
cikmelerden Sendikamız herhalde mes'ul ol
mayacaktır.

Üyelerimizin tek bir kuruşundan fedakâr
lık yapmamıza imkân yoktur. Üyelerimizin hak
ları için her girdiğimiz grev'de Teşkilâtımızın
birl ik ve beraberliği ile muzaffer çıkmasını bi
len Gtomobil-iş Sendikası, Kroman da da şah
si menfaatleri ön plânda tutan işverenlere ge
rekli dersi verecektir.
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SENDİKAMIZA İLTİHAKLAR:

Aldıkaçtılar Demir Çelik ve Döküm Sanayii
ve Deniz Ticareti Â.S. Çalışan işçiler Sendikamıza

iltihak Ettiler.

>5s

Gebze-Yeni Mahalle arasında kurulu
bulunan'ALDIKAÇTILAR Çelik Döküm Sanayii
işyerinde çalışan işçiler bağlı bulunduğu İstan
bul'da kurulu Metai-İ$ Sendikasının yaptığı
toplu iş sözleşmesinin haklarının büyük bir öl
çüde kısıtladığını söylemiş ve ücret zammı
olarak birinci sene 50, ikinci sene 75 kuruş gi
bi komik bir saat ücreti ile aldatıldıklarını mü
racaatlardan anlaşılmıştır. Bunun üzerine Geb
ze Teşkilâtımız işyerinde çalışanlarla temas
kurarak işçileri Sendikamızın çatısı altında
toplamışlardır. İşçiler bağlı bulundukları Me-
tal-iş Sendikasından istifa ederek-, tüm ilişki

lerini böylece kesmişlerdir. Sendikamızın üye
bildirimine işveren yetkilileri itiraz etmişler,
aidat kesmek istememişlerdir. Konu Kocaeli
Bölge Çal ışma Müdürlüğüne intikal etmiş, is
tifalar üye fişlerimiz kontrol edilerek haklı dâ
vamız neticelenmiştir.

iltihaklarda büyük katkısı bulunan Malî Sekre
terimiz İlhan Dalkılıç ile temsilci ve üyelerimiz.

SİĞMA DÖKÜM SANAYİİ
TEŞKİLÂTLANDIRILARAK YETKİ AUNDI

Ankara asfaltı üzerinde 41 inci kilometre
de kurulu bulunan SİGMA Döküm Sanayii iş
yerine uzun seneler Sendika girememiş, işçiler
Sendikadan tecrit edilmiş durumda çalışma
larına devam etmişlerdir. Gebze şubemiz bu
işyerinin teşkilâtlanmasında muvaffak olmuş,
tüm üyelerin kayıtları -tamamlandıktan sonra
da Toplu-lş Sözleşmesi çağrısı yapılmış ve
yetki alınmıştır. Sendikamızın Toplu-lş Sözleş
mesi oturumu çağrısına uymayan işveren, iş
yerinden iki temsilcimizin işine son vermiştir.
Durum Bölge Çalışma Müdürlüğüne intikal et-'
tiriierek temsilcilerin işyerine iadesi için konu
hakem kuruluna getirilmiş, bu arada işveren üç

daha işten atmış, durum Bölge Müdür
lüğü ve iş Mahkemesine akabinde götürül
müştür, işçilere gözdağı vermek isteyen işve
ren, Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından ve
rilen 26 Ocak 1973 tarihli toplantıya da ica
bet etmezse, konu uyuşmazlığa götürülerek
üyelerimizin haklarının ■ korunması bakımından
kanunî haklarımız çekinmeden, kullanılacaktır.
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TOPLU - İS SÖZLEŞMELERİ 1 'İfTl 1 j

Sendikamız İcra Kurulu bir toplu iş sözleşm
Genel Sekreter Sami Ataç,

FENİŞ'DE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Gebze'de kurulu Feniş Alüminyum fabri

kasında Sendikamızın yetki aldığı geçen sayı
daki haberlerimiz arasında yer almakta idi. Bu
kez işverenler toplu-iş sözleşmesi için toplan
tıya davet edilmiştir. Ancak işveren, işyerinde
halen bir toplu-iş sözleşmesi olduğunu ileri sü
rerek toplantıda katılmak istememekte ise de
Bölge Çalışma Müdürlüğünden toplantı tesbi-
ti istenmiş ve fabrikada toplantı yapı lması ka
rarlaştırılmıştır. işveren bu toplantıya da otur-
mayarak red cevabı vermiş ve iş Mahkemesi
ne müracaat etmiştir. Durum Bölge Çalışma
Müdürlüğüne intikal etmiş, 1 Şubat 1973 giİ
nü uyuşmazlık toplantısı Bölgede yapılacaktır.
İşveren olumsuz tutumunu devam ettirdiği
takdirde Sendikamız bu yerdeki üyelerinden al
dığı güçle bütün kanunî imkânlarını sonuna
kadar kullanmakta kararlıdır.
AYSAL İŞYERİ İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
Görüşmeleri hizla devam ediyor

Debak Sanayii, yeni ismi ile Aysal Şirke
ti 'nin Gebze de kurulu işyeri için toplu iş söz
leşmeleri görüşmeleri başlamıştır.

İlk toplantıda Sendikamızı temsilen Genel
Sekreter Sami Ataç, Malî Sekreter ilhan Dal
kılıç, işyeri temsilcilerinden Faik Değirmenci,
Muzaffer Kılıç ve Hukuk müşavirlerimizden
Vural Davutoğlu bulunmuştur. Toplantı MESS
üyesi olmıyan bu işyerinde olumlu bir hava ile

esi imzalarken. Malî Sekreter İlhan Dalkılıç,
Genel Başkan A. Aydın özeren.

başlamış ve hızla ilerleme kaydedilmiştir. Kısa
zamanda toplu sözleşmenin olumlu bir netice
ile bitirileceği ümit edilmektedir.

ÇİFTÇİLERDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
BAŞLADI

MESS üyesi bulunan Zincirlikuyu'da ku
rulu Çiftçiler işyerinde 3 üncü dönem toplu iş
sözleşmeleri başlamıştır. Geçen toplu iş söz
leşmesinin ikinci yıl zamları hususunda işve
renin olumsuz tutumunun bu dönemdeki toplu
iş sözleşmesi görüşmelerini etkiliyeceği tah
min edilmektedir.

KARMAŞAN

Kartal - Maltepe Tugay yolunda kurulu bu
lunan Karmaşan işyeri için 2 nci dönem Toplu
İş Sözleşme yetkisi alınmış, ilk oturum için 11
Ocak 1973 tarihi tesbit edilerek sözleşme tas
lağı işverene verilerek toplantılar başlamış ve
olumlu şekilde devam etmektedir.

E.C.A. PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Kartal - Maltepe'de kurutu bu işyeri ile

Sendikamız arasında 2 nci dönem Toplu-iş
sözleşmesi için gerekli çağrı presödürü hazır
lanmış ve ilgili mercilere verilmiştir. Bakır

köy'de kurulu bulunan S.S.Y.B. Bölge Depo ve
Tamirhane Md. lüğü işlerinde sendikamızın
3 üncü dönem toplu sözleşme hazırlıkları ta
mamlanmak üzere olup ilgili çağrı ilânı yapıl
mıştır.
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Federasyonumuz Bünyesinden
Haberler:

ORMAN GENEL Md. LÜĞÜ
İLE TOPLU SÖZLEŞME
TOPLANTILARI BAŞLADI

Orman Genel Müdürlüğü ile
Federasyonumuz arasındaki
Toplu-iş Sözleşmeleri 26.12.
1972 tarihinde başlamıştır.
Sözleşme, Federasyonumuza
bağlı Bolu, Kastamonu, Amas
ya, Trabzon, Artvin, Muğla,
Mersin, Antalya, Balıkesir Or
man Tamirhane müdürlükleri
ni kapsamaktadır.

Toplantıları Federasyon yet
ki lileri ile her sendikadan iki
kişi katılmakta olup, haftada
3 toplantı yapılmak üzere ta
raflar anlaşmaya varmışlar
dır.

MAKİNA KİMYA
ENDÜSTRİSİ KURUMUNDA
TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ
BAŞLADI

Federasyonumuz Makina
Kimya Endüstrileri Müdürlü
ğüne bağlı 14.000 üye adına
Sözleşmeye 25.12.1972 günü
başlamış bulunmaktadır, iç
Anadolu Metal-İş Sendikası,
Kırıkkale Metal-iş, Kırıkkale
Barut-iş, Elmadağ Barut-iş,
Ankara Ağaç-iş sendikalarını
temsilen ,30 kişi lik bir sözleş-
rrıe grubu ile Federasyonumuz
Toplu-iş Sözleşmelerini yürü
tecektir. 5 inci Dönem Sözleş-
nrienin ilk tutanağından üyele-
rin hakları zayi olmaması ba- ■'
kımından 1,1,1973 taÇhindçnj
itibaren sözleşmenin uygula
maya girmesi; - ;kabul -edi lmiş
tir. k ' ' ■

BORÇKA METAL-İŞ
Federasyona bağl ı Borçka

Metal-iş Sendikasının Toplu-
iş Sözleşmesi geçen sene Fe
derasyon yetkilileri ile müşte
rek yapılmış, işveren 1973 se
nesi 8 lira günlük ücret zam
larını vermek istememesi ne
deniyle Ankara'da Borçka Teş
kilâtının icra heyeti yetki lileri
Federasyon yetkilileri i le Ka
radeniz Bakır İşletmelerindeki
yapılan toplantı neticelendiri
lerek 1 Ocak 1973 gününden
itibaren zamlar uygulanmaya
başlayacaktır. Borçka Teşkilâ
tı çok kısa bir süre sonra bü
yük gelişmelere sahne olacak
tır. Etibank'a dahil olan yer
lerin Özel Sektöre devri ge
l işmeyi hızlandırmaktadır.
EREĞLİ DEMİR-İŞ

Federasyonumuza bağl ı E-
reğli Demir-iş Sendikası çalış
malarına büyük hız vermiştir.
Alınan haberlere istinaden ek
seriyeti temin etmiş bulunan
Demir-iş Sendikası, Maden-iş
.Sendikasından ayrılanların is
tifalarını almaya başlamıştır.
İÇ ANADOLU METAL-İŞ

Beş aydan fazla sürmüş bu
lunan Adaşlar Grevi, Sendika
nın zaferi ile bitmiş, işveren
sonunda pes diyerek istenilen
hakları işçilere vermeğe mec
bur olmuştut. 2.1,1973 gqnQ
Kayseri Idekî ,;Ada,şlar fabrika-
■sjnda,,işçiler işbaşı yapmışlar-
d I r.. Diğer, ta raftan, Kay r i 'de

:kU;rLi|iit ;.T;e|.rnp Madenim Eşya
Fabrikaşınc|a!:s' yetki kesinleş

tiğinden Sözleşme müzakere
leri başlamıştır.

Ankara Gazi Çiftliği mev
kiinde kurulu bulunan Mitaş
Toplu-iş Sözleşmesi başlamış,
fakat Sendika taslağının daha
ilk toplantıda benimsenmediği
işverence bi ldiri ldiğinden u-
yuşmazlık tutanağı tutulmuş
tu. Geçen devre bu işyerin
de 30 gün grev devam etmiş.
Sıkıyönetim sebebiyle erte
lenmiştir.
ANKARA TEMKİN-İŞ

21 Ocak 1973 tarihinde
yaptığı olağanüstü Genel Ku
rulunda, Tüzük , değişikliğinin
normal Genel Kurula bırakıl
masına karar verilmiştir.

Toplu-İş Sözleşmesi devam
eden Oto-Koç Tamirhanesi ile
1973 dönemi Toplu-iş Sözleş
mesinde anlaşmaya varılarak
yüzde 35 ücret zammı ve 50.-
TL. sı seyyanen zam ve diğer
sosyal yardımları kapsayan
Sözleşme 2 yıllıktır. Diğer yan
dan S.S.Y.B. Tamirhanesi Söz
leşme yetkisi prosödürü ta
mamlanmak üzeredir. Şubat
ayında müzakereler başlaya
caktır.

KARADENİZ BÖLGESİ
metal-iş SENDİKASI
İHRAÇ EDİLDİ

Samsun'da Karadeniz .Ba
kır İşletme tesislerinde kurul
muş bulunan 300 üyeli Bölge
Sendikası, Federasyonumuzun

.  Onur,Kurulu talimatlarını za
manında ..^ye/ine- getirnnediği;
gerekçesi ile ihraç edilmiştir.,

(Devamı sayfa 14 de)
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Hukuk Köşesi

r/-

iş mahkemeleri

kanunu

değiştiriliyor

t  . - •C'-I *
■•T s.--A,

Devlet Bakanı İsmail Arar'ın açıkladığına
göre iş mahkemeleri kanunu değiştirilecektir.
Bunun için yeni iş mahkemeleri kanunu tasa
rısı Meclise sevkedilmiştir. Tasarının gayesi
iş adamlarına sürat kazandırmak ve işçilerin
mağduriyetini önlemek için gerekli kolaylıkları
sağlamaktır. Bunun için dâvalarda delillerin
toplanması için hakime geniş yetkiler tanın
makta ve ilk celseye kadar hakim dilediği tak
tirde resen delil toplayabilecek ve dosyayı te
kemmül ettirebilecektir. Bunun yanında işçi
ler için dava açmak gerektiğinde mahkemeye
sözlü olarak müracaat etmek yeterli olacaktır.

Diğer taraftan davaların sürüncemede
kalmaması için müddetler de yeniden ele alın
mış ve gerekli şekilde müddetlerin kısaltıl
ması öngörülmüştür. Ayrıca dava açılırken alı
nan harca esas işçi ücretleri de artırılmak is
tenmektedir. Bilindiği gibi bugün için işçj da
va açarken ücreti ayda 600 lira veya altında
ise harç alınmamaktadır. Ancak günümüz şart
larında bu miktar az olduğundan harçtan muaf
lık tasanda 1200 liraya çıkarılmıştır. Yani da
va açacak işçinin aylık ücreti 1200 Ura veya
daha altında ise dava açılırken harç ödemiye-
cektir.
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Bugün için fiiliyatta tek hakimli olarak
çalışan iş mahkemeleri, kuruluşlarına göre top
lu mahkemelerdir. Fakat gerek fiilen tek ha
kimli oluşları gerekse şimdiki İş mahkemele
rinin bu halini Anayasaya aykırı bulan Anaya
sa mahkemesinin kararı üzerine yeni tasarı iş
mahkemelerini tek hakimli mahkemeler hali
ne getirmek istemektedir.
YARGITAY TASTIK ETTİ

Geçtiğimiz yıl içinde, T.O.E. işyeri ile
ikinci yıl zammı için ihtilâfa düştüğümüz üye
lerimizin bilgisi dahilindedir. Konu malesef
ki grevden sonra neticeye bağlanmıştı. Ancak
anlaşmadan önce, işverenler muhtelif mahke
melerde sendikanın haksızlığını tesbit ettirmek
için davalar açmıştı. Bunlardan birisi de Geb
ze iş Mahkemesinde yapılan muamelelerin, u-
sulsüzlüğünün tesbiti ile grevin durdurulma
sı davası idi, ancak mahkeme talebi yerinde
bulmayarak reddetmişti. Bu karar T.O.E. tara
fından temyiz edilmişti. Fakat Yargıtayda mah
kemenin görüşünü benimseyerek işverenin ta
lebini reddederek kararı tastik etmiştir. Ge
çenlerde yargıtaydan gelen kararla sendikamı
zın haklılığı bir kere daha tescil edilmiş ol
maktadır.

Bizden Haberler

doğum :

★ TÜE işyerinde çal ışan üyelerimizden, Sa
bahattin Kabaca'nın Nazmi adında oğlu, Ce-
lil Kabak m Abdullah adında oğlu. Remzi
Solumun Naciye adında kızı,

★ ECA işyerinde çal ışan üyelerimizden, Ah
met Berk in Bülent adında oğlu, Abdul lah
Karapınar'ın Hal i l adında oğlu, l lyas Dül
ger in Gülseren adında kızı, Salih Yılmaz'ın
Yasemin adında kızı,

★ OTO-YOL işyerinde çal ışan üyelerimizden,
Ahmet Başoğlu'nun kızı,

★ SACE işyerinde çal ışan üyelerimizden Feh
mi Dolgun'un kızı,

★ CHRYSLER işyerinde çalışan üyelerimizden
Naci Kaya'nın oğlu. Celâl Kıl ıçarslan'ın kı
zı, Hikmet Saygı'nın kızı, Hüseyin Zorlu'-
nun kızı, Koray ipek'in kızı, A. Hikmet De-
mirbak'ın kızı dünyaya gelmişlerdir. Genç

anne ve babaları tebrik eder, yavrulara uzun
ömürler dileriz.

EVLENME :

★ ECA işyerinde çalışan üyelerimizden, Naz
mi Özer ile Sevim özer (özcan),

■ir SACE işyerinde çal ışan üyelerimizden. Ha
san Kurt i le Perihan Kurt (Kadıoğlu),

★ CHRYSLER işyerinde çal ışan üyelerimiz
den Cafer Pak ile Leylâ Pak,

★ TÜE işyerinde çal ışan üyelerimizden, Hü
seyin Sakarya ile Fatma Sakarya, İsmet
Türkoğlu ile Bahriye Türkoğlu evlenmişler

dir. Yeni evli üyelerimizi candan kutlar, yu
valarında mutluluklar di leriz.
ÖLÜM :

★ ECA işyerinde çalışmakta bulunan üyemiz
MURAT SÜRÜCÜ nün vazifesine gelirken
ani bir kalp krizi neticesinde vefat etmiş
olduğunu üzüntü ile öğrenmiş bulunuyo
ruz. Üyemize tanrıdan rahmet, kederli ai le
sine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
TÜE işyerinde çalışan üyelerimizden Nec
mettin Kaya'nın oğlu, Secaaddin Demir'in
kızı,

★ ECA işyerinde çalışan üyelerimizden Mah
mut Kılıçer'in oğlu, Turha nYiğit'in baba
sı, Hanife Gül'ün eşi vefat etmiştir. Mer

humları rahmetle anar, kederli üyelerimizin a-
cılarını paylaşarak başsağlığı dileriz.

I Bizim köşemiz
İŞYERLERİNDEN NELER BEKLİYORUZ?

Yahya HACİOĞLU
Amacımız, çalışan ve emeği ile geçinen

insanların geleceğe güvenle bakmasını, yarının
endişesinden kurtulmasını temin etmek, bun
ları temin ederken gücümüzü ve emeğimizi
sattığımız sermayeyi zedelemeden emek ve
sermaye unsurunun devamını sağlamaktır.

Bu amaçtan ayrılan Sendika veya işçi top
lumu her zaman birbirleriyle ihti lâfa düşmeye
mahkûmdur. Bence işveren-işçi, işçi-sendika
ve sendika-işveren münasebetyerini en iyi şe
kilde yürütebilen işyeri temsi lcileri yukarıda
belirttiğim gayeyi bir işyerinde tahakkuk etti
rebilirler.

NELER BEKLİYORUZ...

— Sendikadan : İşçi arkadaşlarımıza se
minerler açarak işçi-işveren-sendika münase
betlerini öğretmesi, istediklerini ve işçi arka
daşlarımızdan istediklerini sendika yetki li lerin
den izah etmesini.

— Sosyal hizmetlere doğru yönelmek, bu
arada istihlâk ve yapı kooperatifleri kurmasını.

—; işçiden ■ isteklerini bütün samimiyeti
ile söylemesi, beğenmediği hareketleri yapıcı
tenkitleriyle belirtmesi. Tertip edilen seminer
ve kongrelere gerekli ilgiyi göstermesi ve bü
tün bunları yaparken işini aksatmadan çalışma
sını.

— Temsilcilerden : Yazımın girişindeki
amaca uygun olarak işveren-sendika, sendika-
işçi ve işçi-işveren münasebetlerini tanzim et
mesini.

— işverenden ; Sermaye sahibi olarak gü
cünü ve emeğini satın aldığı kişilerin haklarını
inanarak vermek ve onların sıhhat ve saadeti
içerisinde olmalarını, işlerinde faydalı olarak
çal ışmalarını sağlamasını. Bütün bunların bir
araya geleceğine inanıyoruz, eğer böyle bir
düzeni hep beraber kurarsak şeref hepinnizir»
olacaktır. Başladık, devam ediyoruz. Başara
cağız ve öğüneceğiz. Arzu ettiğimiz hususların
TOE işçisi olarak bir an önce tahakkuku biz
leri mutlu edecektir, istediklerimiz elbirliği de
işyerimiz TOE'de başlayıp hakikat haline gel-
cnesi de amacımız olacaktır.

Böyle örnek bir işyerinin yaratılması, iş
yeri ve onun işçileri olarak bizlere kıvanç ve
recektir. 13



Federasyondan Haberler

KARABÜK ÇELİK-IŞ
Karabük Demir Çelik tesis

lerinde çalışan işçilere 1973
senesinin yüzde 11 zamları
Ocak ayından itibaren uygu
lama alanına girmiştir. Kara
bük Çelik-İş Sendikasına bağ
lı iskenderun tesisleri gün
geçtikçe büyümekte olduğun
dan şube merkezi binasına bir
kat daha çıkılarak eğitim salo
nu yapılmış, böylece iskende
run'daki işçilerin eğitilmesine
hızla devam etmektedir.
BALIKESİR METAL-İŞ

Büyük imkânsızlıklara rağ
men yılmadan çalışmasına de
vam eden Balıkesir Teşkilâtı
Ge. Ze.Te. Makina Sanayii
teşkilâtlandırarak toplu sözleş
me yetkisini almıştır; diğer
yandan Elektromekanik işyeri
nin ikinci dönem sözleşmele
ri başlamıştır. Bu iki işyeri
için de Federasyonumuza yet
ki verilmiştir.
MAKİNA VE KİMYA
ENDÜSTRİLERİ KURUMU
ÜÇ BÜYÜK TESİS DAHA
KURUYOR '

Türkiye'deki Otomotiv Sa
nayinin hızla ilerlemesini göz
önünde tutan' yetkililer tam
yerli bir aracın yapılması için
çalışmalara htz verdikleri gö
rülmektedir.

Önemli fabrikalardan biri
dişli kutular fabrikasıdır. Bu
rada sabit yatırım tutarı 686
milyon liradır. 36 bin komple
şanzıman ve 39 bin komple
arka aks ve 35 bin komple di
reksiyon ile 100-110 bin kom
ple dişli kutusu yapılacaktır.
Böylece yılda 312 milyon li
ralık döviz kazancı sağlana
caktır.

(Baştarafı sayfa 11 de)
ikinci önemli kuruluş 1 mil

yar 691 milyon lira sabit ya
tırım Ağır Sanayi tesisat fab
rikasıdır. ilgili işyerinde yol
yapımı, hafriyat ve bakım ma-
kinaları ile bunlara yardımcı
makinalar imal edilecek, böy
lece kompresörler ve havalı el
aletleri tabancaları yapılacak,
diğer kısımda komple fabrika
tesisleri ağır hizmet dişli ku
tuları ve çeşitli makinalar ya
pılabilecektir. Netice olarak
bu yatırım ülkemize senede
400 milyon liral ık döviz ka
zandıracaktır.

Üçüncü büyük tesis M.K.K.
öncülüğü ile Dizel Motor fabri
kasıdır. Sabit yatırım şimdilik
1 milyar 331 milyon 130 bin
liradır. Kapasitesi yılda çeşit
li 80 bin dizel motor imal et
mektir.

Bu kuruluşa özel sektör, ba
zı kurumlar. Vakıflar ve yurt
dışındaki işçiler ortak olabi
lecektir. Kuruluşun faaliyete
geçmesi halinde senede 1 mil
yar 22 milyon lira dövizin dı
şarıya gitmesine mani oluna
caktır.

MAKİNA KİMYA
ENDÜSTRİLER! GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNDE
DEĞİŞİKLİK

Federasyonumuzla geçen
devre Toplu-iş Sözleşmesi ya
pan Makina Kimya Kurumu
Genel Müdürü Sayın Orhan
Sorguç, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığında yeni bir göreve
atanmış ve yerine Emekli Ge
neral Recai Konuralp tayin o-
lunmuştur.

İki kıymetli yöneticiye yeni
görevlerinde başarılar dileriz.

Dış Haberler
(Baştarafı sayfa 6 da)

YEDİ AYLİK GREV BAŞARI

İLE SON BULMUŞTUR

New Jersey Edison'daki

Feddeis havalandırma imalâ
tında bulunan müessesede
2700 işçinin başlattığı grev
başarı ile son bulmuştur. Yedi
aylık mücadele daha iyi çalış
ma şartları, saatlik ücretlerde
60 ilâ 95 sent arasında artış
ile personelin iş akti fesihleri
de sendikanın muvafakati ile
olacaktır.

İTALYA'DA 15 MİLYON

İŞÇİ GREVE GİTTİ

Milyonlarca İtalyan işçi
Başbakan Giulio Andreotti li
derliğindeki merkez hüküme
tinin iktisadî, sosyal ve dış si
yasetine karşı ülke çapında ilk
genel greve başlamıştır.

Grev nedeniyle tren sefer
leri yarım saat, şehir ulaşımı
iki saat durmuş, bütün ülkede
ilkokullar kapanmıştır. Tarım
ve sanayi işçileri de dört saat
süreyle grev yapmışlardır.
Greve katılanların sayısı 15
milyon kişi olarak hesaplan
maktadır.

ŞİİR KÖŞESİ:
A.E.G. ETİ'DE VARDİR NEŞE

I  »f '
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Kadını erkeği herkes koşarak gelir çalışmak için işe
Pazartesi nohut cuma günü hindi pişe
Aybaşı gelince bakalım arkadaşlar fişe
Biz işçiler birlikte alın teri katarız tüm gücümüzle işe • " " *
Para günü para yerine vergiler binmiş fişe.
üç beş vergi derken maaşların yarısı gitmiş boşa
Bu gibi vergi adaleti hiç gitmiyor hoşa.
Patronlar yanaşmıyor hiç net maaşa
Biz ikçiler hep aç ve boş mu çalışa A.E.G. ETİ İşçi Baş Temsilcisi
Sayın Demirsoy, emeklerimiz gitmesin boşa. Semih KARABAY

HAYAT ÇİLESİ
Yüklendi omuzlarımıza aşırı zamlarla vergi,
indi suratımıza pahalılığın sillesi.
Boş geliyor pazardan fakirin filesi,
Çoluk, çocuk bayramda görüyor evde eti.

Kirlenmiş havamız alamıyor nefesi,
Sular akmıyor muslukta var tıs sesi.
İşportacı kovalamak Belediyenin vazifesi.
Çöpçüler Bayram misafirlerinin en değerlisi.

Alırsan iki yüz otuza pantolonu beş yüze ceketi,
iki yüz lira ayakkabı onun da altı bir ayda yok.
Pastırma yapıyorlar ölmüş eşeği atı.
Onu da herkes alamıyor yetmiş lira fiyatı.

Tanımıyor evlâtlar Anayı, Babayı,
Tereyağ diye satıyorlar Sanayi, Florayı.
Bulursan al on beş liraya vitayı.
Yakında göreceğiz müzelerde kuru fasulyayı

Fakirin yiyeceği zengin sofrasının baş tâcı hamsi.
Balıkçının tablasında yatarken gümüşten sanki,
iki lira tanesi dört yapraklı kıvırcık salata.
Can dayanmaz bu pahalı hayata. j

Var mıdır? acep bakan soluna, sağma.
Motor yağları karıştı zeytin yağına. '''
Yuvarlanmış felaketin korkunç ağına.
Sonumuz geldi yaklaştık kıyamet anına. ^ "

Kış geldi el aman kömürden odundan.
Bir dilim ekmeği kapıyoruz aslanın ağzından.
Böyle çileye nasıl dayanır bu insan.
Her gün biraz daha kaybediyor sağlığından.

Ucuzluk lügatında unuttuğumuz kelime, "> ;
Kalmıyor elimizde maaştan tek kuruş.
Yeter artık son ver, bitir çilemizi.
Tek güvenimiz Allahım sağla geçinmemizi.

Hayat değil bu korkunç bir yılan,
lokma peşinde günlerce dolan.

Herkes birbirine söylüyor yalan, . . ■ Hatıpoğlu'ndan
Kalmadı memlekette halimizi soran. • ' ' • ibrahim KİRAZ
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
BİOIECE BUOIACA

1  2 4  5 6 7 8 9 10 11 12

Soldan sağa :
1) Bir işyerimizin kısaltılmış adı. Işkolu-

muzda en uzun grevin olduğu işyeri. 2) Aile
büyüklerimizden biri. 3) Yirminci asır impara
torluklarından birinin ilk adı. 4) Sendikamıza

yeni i ltihak eden işyerlerimizden biri. 5) Ters
ten okununca terbiye. Bir petrol şirketimizin
rumuzu. Yerine getirme, yapma. 6) )Sevgili.
Benim olmayan. 7) Bir göz rengi . Bir sayı. Bir
ünlem. 8) Yaptığın iş değil (Birleşik kelime).
9) Bir erkek ismi. 10) Bir sinema oyuncumu
zun ilk adı. Bir emir. 11) Tersten okununca
binaların şemsiyesi. 12) Ray üstünde giden
vasıta. Tersi bağışlama.

Yukarıdan aşağıya ;
1) Grevde şehit olan üyemizin adı. Çivi

nin ham maddesi. 2) Bir renk. Tersten oku
nunca bir göl. 3) Tersi bir isim. Tersi tren yo
lu. Tersi bir soru. 4) Tersi vi lâyet. Tersi tem
bih edatı. 5) işyerlerimizden en son sözleşme
nin yapıldığı işyeri. 6) Bir siyasi partinin ru
muzu. Tereddütsüz, kati. Tersten okununca
bir hayvan yemi. 7) Tersi bir renk. Tersi to
kun zıddı. Tersi hatırlatma, ikaz. 8) Tersi iş-
yerlerimizde imal edilen bir motorlu araç mar
kası. Bir hatırlatma edatı. 9) Bir sayı. Bir emir.
Tersi bir çeşit şapka. 10) Kuzu sesi. Tersi Af-
rikada bir nehir. Tersi balık avlama aracı. 11)
Kısa zaman. Fiyakalı. Tersi bir büyük hayvan.
12) Bir soru. Tersi bir meyva. Bir nota. Tersi
bir renk. (Çözümü gelecek sayımızda)

e-.

Seri çal ışma

Yazısız
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BASINDAN:
(Baştarafı sayfa 5 de)

suslar şöyledir; işverenler ikide bir lokavt teh
didini savurmaları ve tatbik sahasına koyma
larıdır. Bu hareketleri ile neler kaybettiklerini
hâlâ anlayamamış işverenlerin bulunması 1973
yılına girerken acıdır. Temennimiz odur ki bu
tutumlarını yeni yılda tekrar etmesinler.

Sendikalar olarak her şeye rağmen gün
geçtikçe güçlenmekte ve bilinçlenmekteyiz. Bu
özelliklerimizin memleket ve millet yararına
kul lanmak azmindeyiz.

Aksini düşünenlerin her zaman olduğu gi
bi yine karşısındayız. Yeni yıla bu düşünceler
le girerken geleceğin tüm hemşerilerimize ve
milletimize mutluluklar getirmesi dileğimizdir.
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