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s U N U s
Ocak ayı içinde, Türk-lş Genel Sekreteri Halil

Tunç'un iş çevreleri hakkında yaptığı konuşma ve
açıklamalar kamu oyunda geniş yankılar uyandırdı.
İşçi çevrelerinde memnuniyet uyandıran Tunç'un
açıklaması işveren çevrelerinde tepki ile karşılandı.
Diğer tar.jltan, Tunç'un daha önce parlementoda
yaptığı konuşma sebebi ile hakkında yapılan kovuş
turma sonucu, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması için yapılan teklif kabul edilmedi.

İşçiler arasında önemle takibedilmekte olan,
hizmet sürelerinin borçlanması ile ilgili haberler
geçtiğimiz ay içinde de tazeliğini korudu, iptal ka
rarının gerekçe özeti radyoda yayınlandı. Bununla
ilgili yazımızı hukuk köşesinde bulacaksınız.

Bu arada işçileri yakından ilgilendiren bir ka
nun yayınlandı. Bu kanuna göre işçiler erlikte ge
çen sürelerini istedikleri taktirde günün asgari üc
ret tutarlarına göre prim ödemek kaydı ile diğer
hizmetleri ile birleştirebileceklerdir.

Ayrıca, işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen
paralar, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sağlık kuralla
rı bakımından günde sekiz saat ve daha az çalışıl
ması gereken işler, işyerlerinde işin durdurulması
veya işyerlerinin kapatılması, konuları ile ilgili dört
tüzük yayınlandı. Herki sayılarımızda bunlarla ilgili
bilgiler imkân nisbetinde okurlarımızın istifadesine
sunulacaktır.

Sendikamızın Kroman'da uyguladığı grev altı
ayını doldurmuş bulunmaktadır. Hakliliğin verdiği
inançla grev olgunlukla devam etmektedir. Haklar
tam olarak alınıncaya kadar da devam edecektir.

Son zamanlarda gerçek sendikalara hasret duyan
işçileri üzen olaylar da olmaktadır. Bazı sendikalar
sendikal prensiplerle bağdaşmıyan hareketlerle iş
çilerin, mağduriyetine sebep olmaktadırlar. Bu ko
nuda etraflı bir yazıyı Genel Sekreterimiz Sami
Ataç'ın kaleminden sunrhaktayız.

Dergimizde bazı teknik hatalar olmaktadır. .Ör
neğin geçen sayıdaki Hukuk Köşesi'nde çıkan ya
zının beşinci satırında (iş davalarına) deyimi baskı
hatası ile (iş adamlarına) şeklinde çıkmıştır. Bu
gibi baskı hatalarını okurlarımızın mazur göreceği
kanısı ile özür dileriz.

Yayın organımızın bu sayısını da en içten iyi
lik dilekleri ile sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ

Daha Dikkatli Olalım

Sandikacıl ığın, Türkiye'ye girdiği günden
bu yana türlü engellemelere rağmen, ağır da
olsa emin adımlarla ilerlediği bir gerçektir.

Bi lhassa son yıllarda bu gelişmeyi haz
medemeyen bazı çevreler, sendikaları Ortak
Pazar arifesinde Türk Ekonomi ve Sanayisini
frenlemekle suçlamaktadırlar. Hükümet yetki
lileri de fırsat buldukça Toplu-iş Sözleşmele
rindeki ücret artışlarının hayat pahalı lığı ya
rattığı ve bu durum böyle giderse tekrar bir
devalüasyonla karşılaşılabileceğini söylerler
ken, kamu oyunu yanıltmaya çal ışmaları ger
çekten acıdır.

■  Hükümetin bu görüşüne katılan işveren
ler Veya işverenlerin empozesine katılan Hü
kümet yetkili leri ücret artışlarına çare bulmak
için olumlu yol gibi gördükleri Hükümet - işve
ren ve Sendikaların üst kuruluşları ile müşte
rek düzenlenecek bir Komisyon kurulmasını
düşünmüşlerdir. Aniden ortaya çıkan bu i lginç
konunun kökünün nereden al ındığını merak et
mek her halde her Sendikacının hakkı olduğu
kanısındayız.

Bizim gibi Demokratik idarelerin var ol
duğu ülkelerde böyle bir sisteme rastlamak
imkânsızdır. Ancak, işçi haklarının kısıtlandı
ğı hattâ greve dahi müsaade edilmeyen Ko
münist Bloklarda bu şekil tatbikatlara rastlan
maktadır.

inektedirler. Ücretler en az geçim standartla
rına göre her bütçe yılı başında tesbit edilmek
tedir. İlgili Bakanlıklarla işçi Yüksek Temsilci
leri ücretleri münakaşa edebilmektedirler.

Şayet tesbit edilmiş bulunan ödenekler
Sektördeki işçileri memnun etmemiş ise, ko
nuyu işçi Sendikaları Merkez Meclisinde tar
tıştıktan sonra Merkez Meclisi en yüksek Ba
kanlık otoriteleri ile görüşmek suretiyle öde
nekleri yeniden tesbit ederler.

Bu Sendikal sistemin öncülüğü S.S.C.B.
de yapılmıştır. Şimdi kapitalist ülkeler ge
lişen Dünya koşulları içerisinde bu Sendikal
modelin yerleştirilmesi için yollar aramakta
dır.'

İşte bu benzerlik bizleri ciddi şeki lde ür
kütmüştür. Halen küllenmiş gibi görülen Ko
misyon konusunun her an hortlaması muhte
meldir. Sendikacı olarak bu sistemin karşısın
da olduğumuzu açıkça beyan ederiz. Kaldı ki,
memleketin ekonomi ve sanayisinin muhtelif
kademelerinde vazife yüklenmiş bulunanlar bi
raz daha uyanık bulunmalıdırlar. Yeni getiri
lecek prensiplerin kökenini iyice aramal ıdırlar.
Aksi halde tüm sorumluluk bugünün yönetici
leri, Hükümet yetkilileri, İşverenler ve Sendi
kacılar olacaktır.

Komünist ülke Sendikalarının Dünya'daki
işçilerin sesi dergisinde aynen şöyle demek
tedir:

"Yetkili ağızlar Hükümet bütçesinden
kaçta kaçının işçilere ayrıldığını açıkça söyle-

Işçiler olarak bütün güçlerini Türk Ekono
misine adayan ve halen devam eden geçir"
sıkıntısı içinde bunalmış bu insanları politik
oyunlarla daha fazla ezmeye kimsenin hakkı
yoktur.

A. Aydın ÖZEREN



İş Yerlerimizi Tanıtıyoruz:
Sendikamıza bağlı işyerlerini tanıtırken alfabetik sıra akip edilecek ve bu arada toplu-iş

yerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni iltihaklar ise sözleşmesi Sendikamız tarafından yapı lmış iş
peyderpey dergimizde yayınlanacaktır.

Volksvvagen montajında Gn. Bşk. üyeler arasında

Çiftçiler Ticaret ve Sanayii T.A.Ş.
istanbul Zinciriikuyu meydanı No. 62 de

kurulu bulunan bu işyeri, VOLKSVVAGEN Mon
tajı, Bakımı, Parça satışı ve ithali ile iştigal
etmektedir. Aynı zamanda CHRYSLER Sanayii
A.Ş. ortaklarından olup bu müessesenin ma
mulü olan Desoto marka aracın genel distri
bütörlüğünü de yapmaktadır. Sendikamızın bu
işyerinde teşkilâtlanması 1967 yıl ının sonları
na rastlamakta olup, o tarihlerde işyerinde
165 işçi çalışmakta idi.

1968 yılında birinci dönem toplu iş söz
leşmesi Sendikamız tarafından yapılan işye
rinde, VOLKSVVAGEN Firması ile işverenler

arasındaki anlaşmazl ıktan dolayı montaj dur
muş ve bu sebepten dolayı işçi mevcudu azal
tılarak bugünkü duruma kadar düşülmüştür.
Bugün işyeri bir servis olarak kul lanılmakta
dır. Ancak; önümüzdeki günlerde VOLKSVVA-
GEN'in yeniden imal ve montajı yapı lması için
gerekli hazırl ıkları tamamlanmakta olduğu iş
yeri yetki li lerinin ifadelerinden anlaşı lmakta
dır. önümüzdeki günlerde yeniden montajın
yapılacağı tahmin edilmektedir.

işyerinde çalışan üyelerimizin temsilcil i
ğini Sendikamız yönetim kurulu üyesi ve işye
ri Baştemsi lcisi A. İhsan öner yapmaktadır.

Acı Fakat Gerçek...

Sendikacılığın, yıl lardan beri bazı çıkar çevre
lerin türlü oyunlarına sahne olduğu biraz daha açık

lığa kavuşmaktadır. Bütün ümitlerini sendikalara,
Toplu-iş Sözleşmelerine bağlıyan işçilerin zaman
zaman aldatıldıkları da bir gerçektir. Zira Toplu-iş
sözleşmelerini vasıta yaparak sendikaları geçim ka
pısı gibi gören sendikacıların varlığı ve bu gibi sen

dikalara taviz veren işverenlerin tutumu kanaatleri
mizi kuvvetlendirmektedir, örneğin, bir işyerinde
iki yıl süreli Toplu-iş sözleşmesi yapan akit, sendi

ka, sürenin bitimine kadar işyerinde üyelerini kay

betmişse Toplu-iş sözleşmesini feshetmiyerek bir
yıl daha uzatmak yolunu tercih etmektedir. Bu du

rum ise her geçen gün hayat şartlarının ağırlaştığı
bir ortamda işçilerin büyük mağduriyetine sebep ol
maktadır. Ayrıca hakiki sendikaları arayıp bulan iş
çilerin de, dolaylı yolla bu imkânları ortadan kal

dırılmaktadır. Neticede bu gibi davranışları benim

seyen sendikalar ve yöneticileri; lâyık oldukları du

ruma düşmektedirler. Fakat, işçiler bu şartlara bo

yun eğmek mecburiyetinde olup, böylece bir yıl

daha sağlanacak ücret ve sosyal menfaatlerden
mahrum bırakılmaktadırlar. Bu gibi oyunlara Sendi
ka olan işçi teşekküllerinin sebep olması çok acıdır.
İşverenler de bunu bir imkân gibi görüp, işçi hak
larının kaybolmasında sarı sendikaların yanında yer
almış olmaları, işçiler için ikinci bir darbe olmak

tadır. Aslında kaybeden kendileridir. Durumu gör
mekten yoksun bazı işverenlerimiz halen bulunmak
tadır. Bu tür sendikaların yanında işçiden yana gö
rünüp aslında işçi üzerinde kumar oynayan sendi
kalar da mevcuttur, işçi kışkırtıcılığı yapıp onları
sokağa döken, neticede işçiler kanunî merciler ö-
nünde hesap verirken, bu gibi olaylarla ilgisi olma
dığını belirterek sıyrılma ustalığını gösterenler de

SAMI ATAÇ

vardır. Bunun acı misalini 15-16 Haziran olayla
rında gördük. Bu gibi sendikalar düne kadar üç yıl-
lı.k sözleşmelere evet diyen sendikaları (Sarı Sen
dika) olarak nitelendirip buna karşı çıkarken, şimdi
aynı tutumu benimsemektedirler. Bu da ibret veri
ci acı bir gerçektir. Bunun en son misalini Demir
Döküm Fabrikasında gördük. Büyük bir İimit ve
inançla üç ayı aşkın grevi başarı ile yürütmüş bulu-
ran Demir Döküm işçilerine üç yıllık sözleşme reva
görülmüştür. Bunların yanında sendikaların aidat

oyunları ile işçi üzerinde kumar oynadıkları da ger
çektir. Bazı sendikalar giriş aidatı namı ile binle

rin üstünde aidat tayin etmekte, işçi sendikadan
ayrılmak isteyince bunu talep etmektedirler. Bazı
sendikalar ise oynak aidat sistemi getirmekte, işçi
ayrılmak isteyince aidatı otomatikman normalin çok
üstüne çıkarmaktadırlar. Hepsinin gayesi aynı, işçi
yi malî zorlamalarla sendikada cebren tutmaktır.
Ancak bu gibi yollara tevessül eden sendikalar böy
le hareketlerin en ufak dürüst sendikal prensiplerle
dahi bağdaşmıyacağını görmemezlikten gelmekte
dirler. Demek ki gaye işçiye menfaat ve hizmet gö
türmek değil, işçiyi ezmek pahasına da olsa sen
dikayı devam ettirmek ve yöneticilerin menfaatle
rini her şeyden üstün tutmaktır.

İşte Sendikamız OTOMOBİL-IŞ bu tür Sendi
kaların ve onlara taviz veren işverenlerin karşısına
çıkmış ve bugün bunun mücadelesini yapmaktadır.
İşyerlerindeki huzursuzlukların başlıca kaynağı sarı
sendikalar ve onlara taviz veren işverenlerdir. İşve
renlerin ve Sendikalarının bu tutumları İle Türk
Ekonomisine ve Sanayisine gerçekten yararlı mı ve
ya zararlı mı olduğunu ilerideki günler gösterecek
tir.
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Gürbüz ERSAIM

S.S.K. İstanbul ihtiyarlık
Sigortası 2. Müdürü

Yaşlılık lylıgı Bağlanma Şartları
(Geçen sayıdan devam)

2. Sart:

Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldur
muş olmakla beraber en az 5000 gün prim ö-
dememiş ise (Emekli Sandıklarında ve Sosyal
Güvenlik Sözleşmesi yapılan ülkelerdeki gün
ler de dahil) bu takdirde sigortalıl ık süresinin
en az 1 5 yıl olması ve her sene için ortalama
120 gün prim ödemiş olması şarttır.

Sigortalı yaş haddini doldurmuş fakat gi
riş tarihinden itibaren 12 veya 13 yıl geçmiş,
bu sürede devamlı prim ödemiş olsa dahi Sos
yal Sigortalar Kurumuna yazılı müracaatı üze
rine kendisine aylık bağlanmaz, toptan ödeme
yapılır. Ancak sigortalı toptan ödeme almak
istemez, aylık bağlanmasını isterse bu defa
müracaat etmeyerek 15 yılının dolmasını bek
ler ve 15 yıl dolduktan sonra müracaat eder
se kendisine yaşl ılık aylığı bağlanır.

Bu bekleme esnasında sigortalı olarak
çalışması ve prim ödemesi şart değildir.

Her yıl için ortalama en az 120 gün prim
ödenmiş olması, her yıl mutlaka 120 gün prim
ödeme anlamına gelmez. Sigortalı olarak ça
lıştığı süredeki prim ödediği günlerin toplamı
sigortalılık süresine bölündüğünde her yıla en
az 120 gün isabet etmesi anlamına gelir.

Misâller :

Sigortalılık süresinin başlangıcı 12.8.956
ve sonu 18.11.1973 ise ve bu süredeki prim

ödenekleri aşağıdaki gibi ise;

12.8.1956 ilâ 15.9.1964 süresinde 2046
gün prim ödemiş,

16.9.1964-20.7.1969 süresinde çalış
mamış.

Sigortalılık süresi bahsinde izah edildiği
üzere giriş tarihi ile yazılı müracaat tarihi ara
sında en az 1 5 yıl geçmesi gerekir.

21.7.1969 - 18.11.1973 süresinde" i2io
gün prim ödemiş ise.

Toplam 2046 + 1210 = 3256 Gün.
Sigortalılık süresi sonu 18.11.973
Sigortalılık süresi başlangıcı 12. 8.956

6. 3. 17

17 yıl 3 ay ve 6 günlük olan bu sigorta
lıya aylık bağlanabilmesi için :

17 yıl için, 17 yı lx120gün = 2040 gün
3 Ay için, 3 ay x 10 gün = 30 gün
6 Gün için 2 gün

Toplam 2072 gün

gerekmektedir. Halbuki bu sürede 3256 gg^
prim ödediğinden sigortalı yaşl ı l ık ayhğma
hak kazanmıştır.

Misal : 2.

5.4.1951 ilâ 2.8.964 tarihine kadar de
vamlı veya fasılalı olarak çal ışmış ve bu sü
rede toplam olarak 3124 gün prim ödemiş ve
1964 tarihinden sonra, yaş hadlerini doldura
rak yazılı müracaat tarihi olan 17.1.1973 ta
rihine kadar sigortalı olarak çalışmamış ve
prim ödememiş bir sigortalının sigortalılık sü
resi : 17.1.973

5.4.951
12 gün, 9 ay 21 yı ldır.

^'1

!
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Bu sigortalı, süre itibariyle 15 yıldan faz
la sigortalı olduğundan ve.

21 yıl için
9 ay için
12 gün için

21 X 120 gün
9 X 10 gün

2520 gün
90 gün

4 gün

Toplam 2614 günden
fazla prim ödediğinden yaşlılık aylığına bak
kazanmaktadır.

Yaş hadlerini dolduran ve 5000 günü ol
madığı için en az 15 yıllık sigortalılık ve orta
lama en az 120 gün prim ödeme esasına gö
re aylık bağlanan sigortalılara bağlanacak yaş
lılık aylığı oranında indirim yapılır. Bu indirim
25 yıldan eksik olan her yıl için yüzde yarım
oranında olur.

Meselâ 17 yıllık sigortalıya, 25 yıldan ek
sik 8 yıl için % 4 eksiğiyle % 66 oranında, 21
yıllık sigortalıya 25 yıldan eksik 4 yıl için % 2
eksiğiyle % 68 oranında yaşlılık aylığı bağla
nır.

Ancak sigortalı belirli yaşlardan sonraki
bir tarihte yazılı müracaatta bulunmuş ise yaş
lılık aylığı oranına, kadın ise 50, erkek ise 55
yaşından sonra doldurduğu her yaş için % 1
ilâve yapılır.

4. Şart:

50 yaşını dolduran ve erken yaşlandı
ğı Kurum Sağlık Tesisleri Sağlık Kurulu rapo
ru ile tesbit edilen.

Veya 50 yaşını dolduran ve Malûllük Yaş
lılık ve ölüm sigortalarına tâbi çalışmalarının
en az 1800 gününü maden işyerlerinin yeraltı
işlerinde geçirmiş bulunan sigortalılar da yaş
lılık aylığına hak kazanırlar. Ancak bunların ya
en az 5000 gün prim ödemiş olmaları veyahut
5000 günleri yok ise sigortalılık sürelerinin en
az 15 yıl ve her yıl için ortalama en az 120
gün prim ödemesi şarttır.

5. Şart:

İleri yaştakilere aylık bağlanması :
Çeşitir nedenlerle ileri yaşlara kadar si

gortalı olamamış ve ileri yaşlarda sigortalı ol
muş kimselere yaşlılık aylığı, daha ehven şart
larla bağlanmaktadır.

3. Şart:

Sigortalılık süresi en az 25 yıl olan ve bu
sürede toplam olarak (Emekli Sandıklarındaki
ve Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılan ülke
lerde geçen süreler dahil) en az 5000 gün prim
ödeyen sigortalıya yaş hadleri aranmaksızın
yaşlılık aylığı bağlanır.

Meselâ 15 yaşında sigortalı olarak çalış
maya -başlayan bir sigortalının 25 yıllık sigor
talılık süresi 40 yaşında dolacaktır. Şayet bu
sürede en az 5000 gün prim ödemiş ise, işin
den ayrılıp kuruma yazılı müracaat etmesi ha
linde 40 yaşında olmasına rağmen ortalama
yıll ık kazancının % 70'i oranında yaşlılık bağ
lanır. I

1.3.969 tarihinde 30 yaşını geçmiş sigor
talılardan, (Kadın ve Erkek sigortalı) 55 yaşı-
nr doldurmakla beraber yukarıda 1 ve 2 nci
şartları yerine getiremediğinden yaşlılık aylı
ğına hak kazanmamış olmakla beraber, sigor
talılık süresinin başladığı tarihten önceki 10
yıl içinde sigorta mevzuatı yönünden Sosyal
Sigortalara tâbi olamadan bir işyerinde çalış
mış olanlar, bu hizmetlerinden bu 10 yıl için*
de en az 2000 gününü Kurumca hazırlanan ça
lışma belgeleri ile tevsik ederlerse ve sigorta
lılık süreleri en az 5 yıl ve her yıl için ortala
ma olarak en az 200 gün prim öderlerse ken
dilerine 15 yıllık sigortalı gibi aylık bağlanır.

Çalışma belgesi ile tevsik edilen 10
çalışma süresi için sigorta primi alınmaz.

Çalışma belgesinin geçerli olabilmesi içirj
sigortalılığın başladığı tarihten itibaren bir yr
içinde Kuruma verilmesi gereklidir.

Gelecek yazımızda aylık hesabı ve mü
racaat usulleri izah edilecektir.



DIŞ HABERLER

Brüksel — Avrupa Ekono
mik Topluluğu. (AET) tarafın
dan yayınlanan istatistiklere
göre, halen İtalya ve Federal
Almanya'daki Endüstri ve hiz
met Sektörlerinde haftada
41,8 ve 42,3 saat çalışılmak
tadır.

Bu iki ülkeyi 42,7 iş saati
ıle^ Belçika izlemektedir. Fran
sa'da ise ortalama iş süresi
haftada hâlâ 44,9'saattir.

AMERİKAN HAVA
YOLLARINDA YENİ
toplu Sözleşme

lAM 20 aylık yeni sözleş
me İle Birleşik Devletler Ha
va Yolları işçileri üyelerine
hak ve menfaat sağlamıştır.
1 Ocak 1972 geçerli olmak
üzere saatlik ücretlere 6 do
lar 20 sent, 1 Ocak 1973 den
itibaren saatlik ücretlere 6
dolar 60 sent sağlanmıştır.
Eskiden bu ödenekler 5 dolar
83 sent ile 5 dolar 76 sent idi.
Yeni sözleşmenin sosyal hak
sağlık ve hayat sigortaları es
kiye nazaran daha da ileride
dir.

HfNDÎSTAN METAL İŞÇİLERİ
SENDİKASI YENİ SÖZLEŞME
TASLAĞI ÇIKARDI

Bengal makina endüstrisi
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SENDİKAL
'j-

HAFTADA DÖRT İŞGÜNÜNE
DOĞRU MU?..

işçileri İçin, üç Hindistan iş
çi Sendikası merkezi MNTÜC;
HMS ve.AlTUC 250.000 işçi-,
yi ilgilendiren sözleşme, tas
lağını müştereken çıkarmış
lardır. Haftalık çalışma süre-,

• sinin 48 saatten 40 saate in
mesi ve haftada 5 gün çalışıl
masını teklif, etmektedir. Bu
sözleşme kapsanhına giren
fabrikalar haftanın 7 günü a-
çık kalacak, böylelikfe işsiz
lik sorunu halledilmiş ve pro
düktivite artmrş olacaktır.

1973 YILI İÇİN IMF'E BAĞLI

JAPON KONSÜLÜNÜN

PROĞRAMI

IMF icra Komitesinin Ja
pon konsülü 12 Kasım 1972
de Tokyo'da yapmış olduğu
toplantıda aşağıdaki noktaları
1973 programı için tesbit et
miştir. Japon Metal işçileri i-
Çin daha yüksek ücret. Alman
Federal Cumhuriyeti ücretle-
n ile Japon ücretleri arasın
daki açığı kapatmak, yaşayış
standartlarını daha iyi öde
neklere yükseltmek ve çalış
ma saatlerinde indirim yap
mak, milli reform sağlayabil-
mek için metal işçileri öde
neklerini yükseltmektir. Sos
yal hedefleri ilgilendiren özel
talepler de şunlardır ; Yaşlı
ların refahını garanti altına al
mak, daha iyi iskân şartları,
kaptı kaçtılara karşı korun-

mak lçin sosyal hedeflerin ge
liştirilmesi.

İTALYA'DA GENEL GREV

12 Ocak tarihinde tarım
endüstrisinde çalışan 16 mil
yon İtalyan Grev'e gitmiştir.
Bu genel grev Roma ve Agui-
la'da 24 saat, diğer bölgeler
de ise 4 saat olarak tesbit
edilmiştir. Genel grev kararı
üç italyan Konfederasyonu
nun CGİL, CİSL ve UiL'nin
müşterek kararı ile alınmış o-
lup, özellikle Cenubi italya'da
hayatın gittikçe pahalılaşma
sı, işsizlik ve hükümetin sos
yal reformları gerçekleştir-
mesindeki gecikmeyi protes
to etmek gayesiyle yapılmış
tır. Ayrıca metal endüstrisin
de 1,2 milyon işçi ücret ta
leplerini kazanabilmek için 3
aydan beri grev yapmak su
retiyle mücadele vermektedir.
İşverenin direnci karşısında
greve iştirak edecek metal iş
çisinin sayısı daha da arta
caktır.

ilk defa olarak AFRİKALI
İŞÇİLERE DE İKRAMİYE
ÖDENİYOR

İşçi Sendikaları ile işveren
ler teşkilâtı arasında hemen
hemen 1 yıldır süren toplu pa
zarlık mücadelesi. Demir, Çe
lik ve Metal Endüstrisine ye
ni ücret anlaşması getirmiş ve

OLAYLAR

HALİL TUNÇ; "ÖZEL
SEKTÖR KARDAN
FEDAKÂRLIĞI ÖĞRENMELİ
VERGİ YÜKÜNÜ İŞÇİ VE
MEMURLAR TAŞIYOR"
DEDİ.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri
Halil -Tunç, Özel Sektörün ba
zı yöneticilerinin vergi kaçak
çılığı konusundaki sözlerini
cevaplandırmış ve, "Vergi ka
çıran yurt sevgisinden, ahlâk
tan yoksun kişilerin jandar
malığını yapamayız. ■ Yurdu

muzda vergi kaçakçı lığının ne
kadar yüksek olduğunu artık
bütün halkımız bilmektedir.
Vergi yükünün büyük ağırlığı
hem dolaysız, hem de dolaylı
vergilerle işçi ve memurların
sırtına yüklenmiştir, özel sek
tör yöneticileri benim sözle
rimi cevaplandırma telâşına
kapılacaklarına, kendi men
suplarından birinin yaptığı a-
çıklamaların ortaya koyduğu

imza edilmiştir. Bu sadece üc
retlere % 12 lik artış getir
mekle kalmıyor, aynı zaman
da Cenubi Afrika'deki işçile
re ilk defa olarak ikramiye ö-
deneği de sağlıyor. Bu yeni
sözleşmenin şümulüne 1 mil
yona yakın işçi ' girmektedir.
İşçi Genel Sekreterinin açık
lamasına göre bundan sonra
ki ilk adım haftalık asgari üc
reti 24 dolar olarak tesbit e-
dip almaktır.

j
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Türk-lş Genel Sekreteri
Halil Tunç

İŞÇİLERİN ERLİKTE GEÇEN
SÜRELERİNİ HİZMETTEN
SAYAN KANUN
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

mesi halinde hizmetten sayıl
masına ilişkin hüküm. Resmî
Gazetede yayınlanarak yürür
lüğe girmiştir.

gerçeğin üzerine eğilip yurt
sever bir tutum içinde, kâr
larından fedakârlık etmeği öğ
renmelidirler. Unutmamalıdır
ki; polemiklerle gerçekleri de
ğiştirmek mümkün değildir"
demiştir.

506 sayıl ı Sosyal Sigorta.-
lar Kanununun 60. maddesi
ne eklenen bir yeni fıkrayla
getirilen hüküm şöyledir :

"Sigortalıların er olarak si
lâh altında geçen süreleri, is
temeleri halinde ve günün as
garî ücret tutarında primleri
ni ödemeleri şartı ile prim
ödeme gün sayılarına eklenir.
Şu kadar ki, eklenen bu sü
renin başlangıcı 506 sayılı
SSK. Kanununun 6. ve 108.
maddelerinde tarif edilen si
gortalılık süresinin başlangıç
tarihi olarak kabul edilemez."

HALİL TUNÇ, TÜRK-İŞ
GENEL SEKRETERLİĞİ

GÖREVİNDEN AYRILIYOR

Sigortalıların askerlikte ge
çen sürelerinin asgari ücret
üzerinden primlerinin öden-

Türk-iş Genel Sekreteri Ha
lil Tunç'un Mayıs ayında iz
mir'de yapılacak büyük kong
rede bu görevini bırakacağı ve
bir daha aday olmayacağı öğ
renilmiştir. Aynı zamanda kon
tenjan senatörü olan ve Türk-
iş'in 13- yıldan beri Genel
Sekreterliğini yapan Tunç, ko
nuya ilişkin bir soruya karşı
lık, "Sağlık nedenleriyle ar
tık Genel Sekreterlik yapa
mayacağım ve aday olama
yacağım" derpiştir. ~

i.



Dernekler kanunu ve Sendikalar

Av. Cengiz ABBASGİL

Bilindiği gibi 3512 sayılı Cemiyetler
Kanunu, 1630 sayılı Dernekler Kanunu ile
yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Cemi
yetler kanunu yerine Dernekler kanunu ge
tirilmiştir. Bu kanun 2 Aralık 1972 tarihli
Resmî Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. O tarihten beri kanun hakkında
çeşitli eleştiriler yapılagelmektedir. Muhte
lif Kuruluşlar Kanunun Anayasaya aykırı ol
duğu iddiasındadırlar. Bu bakımdan kanu
nun anayasa mahkemesine götürülmesi için
çaba sarfedilmektedir. Böylece konu halen
tazeliğini korumaktadır. Neticenin nasıl
bir şekilde oluşacağını zaman gösterecektir.
Biz burada Dernekler Kanununun Sendika
ları yakından ilgilendiren hükümlerinin ne
ler getirdiğini incelemeye çalışacağız.

Sendikalar özel kanunla kurulmuş mes
lek teşekkülleridir. Kuruluş şartlan, faali
yetleri 274 Sayılı Sendikalar Kanunu ile
nizamlanmıştır. Bu gibi kuruluşlar her şey
den önce kendi özel kanununa tâbi kılınmış
tır. Ancak Cemiyetler Kanununun mer'i ol
duğu zamanda, sendikalar kanununda özal
bir hüküm bulunmadığı hallerde genel bir
kanun olması bakırnından -Cemiyetler Ka
nununun hükümleri tatbik edilebilmekte idi
Dernekler Kanununda da buna paralel hir
hüküm getirilmiştir. Adı geçen Kanunun
75. maddesi genel bir atıf yapmış. ayncT
mesleki kuruluşların özel kanunlarında hü
küm bulunmayan hallerde Dernekler Ken.T
nunun 35, 36, 37, 39 ye 42 nci maddele
rinin uygulanacağma dair bir hüküm getir
miştir.

Dernekler Kanununun 35 inci madde
si derneklerin yasak faaliyetlerini nizamla-
mıştır. Bu maddede derneklerin tüzüklerin
de gösterilen amaçları dışında herhangi bir
faaliyette bulunamıyacakları yer almakta
dır. Aslında Sendikalar Kanununaa yasak
faaliyetler yer almıştır. Bu bakımdan ayrı
ca bu hükmün tatbiki yersiz olmaktadır. Zi
ra mesleki bir kuruluş olan sendikaların, ü-
yelerinin menfaatini korurken birtakım faa
liyetleri olacaktır. Bu faaliyetleri sırasında
Sendikalar Kanununun öngördüğü şartlara
uygunluk aranmalıdır, ölçü olarak Dernek
ler Kanununun 35 inci madde hükmü tat
bik edilip, mesele dar olarak ele alındığı
takdirde, sendikaların yaptığı faaliyetlerin
siyasal neticeler doğurabileceği her zaman
iddia edilebilir. Bu şekilde dar yorum sen
dikanın faaliyet özgürlüğünü kısıtlayabile
ceği gibi, sendikaların çekingenliğine de
sebep olabilecek niteliktedir.

Sendikaları müşkül vaziyette bırakan
esas hüküm 39 uncu madde ile getirilmiş
tir. Bu hüKme göre bildiri yayınlama sıkı
şartlara bağlanmıştır. Şöyleki; bildiri için
yetkili; organlar karar alacak. Karar alındığı
taktirde de bu kararı tasvip edenlerin adı
soyadı .ve imzası tesbit edilecektir. Bun
dan sonra ,da bildiri mahalli savcılığa alın
dı belgesi İle verilecek ve aynı günde ay
rıca mahalli mülkî âmîrliğ[e bir nüsha tevdi
edilecektir.! Bütün bu muameleler yapıldık
tan sonra ancak bildiri yayınlanabilecektir.
Bu kadar sıkı şartlara .bağlı bildirî yayınla
ma, sendikalar için fiilen olağan dışı hale
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gelmektedir. Bir defa karara olumlu rey
verenlerin isim ve imzalarının alınması bu
gibi şahısları ürkütebilir. İkincisi ani bildi
ri yayınlama icabeden hallerde bu olanak
ortadan kalkmaktadır. Zira formalitelerin
ikmali konunun aktüalitesini geçirtebilece
ği gibi ayrıca bu bildirileri yayınlayacak or
ganlar bildirileri kendilerine uygun olmayan
bir zamanda almaları halinde yayınlama
imkânını da bulamıyabileceklerdir. Bu du
rumda meslekî kuruluşlar olan sendikalar
faaliyetlerinde haklılıklarını kamu oyuna ka
bul ettirme imkânından mahrum olmakta
dırlar. Bu ise amaçlarının neticelenrnesine
büyük çapta sekte vuracak niteliktedir. Zi
ra sendikaların en büyük desteği kamu oyu
nun kendi saflarında olmasıdır. Bu imkâ
nı oluşturma sendikalardan alınınca, ka
mu oyunda normal meşru menfaatlerinin
gerçekleşmesinde, baskı unsuru olma yete
neği de ortadan kalkabilecektir.

Diğer taraftan bildiri yayınlama tek
taraflı olarak işleme durumuna da gelebile
cektir. Zira bildiri yayınlama şartları yalnız
işçi sendikaları ile mevzubahis olabilmek
tedir. Çünkü işverenler için böyle bîr kayıt
yasada yer almamıştır. Onlar hiçbir şarta
tâbi olmaksızın icabettiği zaman anında bil
diri yayınlayıp kamu oyunu kendi saflarına
çekme olanağını bulabileceklerdir. Bu ise
eşitlik ilkesine aykırı olmaktadır.

Dernekler Kanununun 42 nci madde

sinde ise, 18 yaşından küçüklerin velisi ve
vâsi olmadan derneklerde bulunmaları ha
linde, mahallî mütkiye âmirlikleri idari yet
kilerini kullanarak bu gibî yerler hakkında
kapatmaya kadar gidebilecek tedbirler ala
bilmektedirler. Oysa Sendikalar Kanununa
göre bu gibi teşekküllere üye olabilme yaşı

16 dır. Dernekler Kanununun bu hükmü tat
bik kabiliyeti bulduğu taktirde sendikalar
için ağır neticeler doğabilecektir. Bu ise
Sendikalar Kanununun üyelik hakkındaki
prensiplerine aykırı olmaktadır.

Görülüyor ki yukarda özellikle temas
ettiğimiz Dernekler Kanununun bu hüküm
leri Sendikalar için ağır neticeler getirmek
te ve faaliyetlerini kısıtlayabilmektedir. Oy
sa sendikaların uymaları zorunlu hususlar
sendikalar kanununda, bu teşekküllerin faa
liyetlerini kısıtlamıyacak şekilde ele alın
mış olsaydı daha uygun olurdu kanaatında-
yız.

Bu şekilde hareket edilmekle, yasaca
ayrıcalığı görülerek özel kanunla kurulmuş
meslekî teşekküller olan sendikaların gaye
lerine uygun faaliyet gösterme öfanağı ta
nınmış olurdu.

Bilindiği gibi Sendikaiar Kanununun
bazı maddeleri anayasa mahkemesince iptal
edilmiştir, iptalden sonra Kanunun yeniden
düzenlenmesi olanağı da aynı kararla ta
nınmıştır. Buna göre 19 Ekim 1973 e kadar
kanunun yeniden düzenlenmesi icabetmek-
tedir. Kanımızca bu işlemler yapılırken, ya
ni yeniden düzenleme yapılırken. Dernek
ler Kanununun yukarda belirttiğimiz sa
kıncalı hükümleri ile benzeri hükümler gi
derilebilir. Dernekler Kanununun, Sendika
lar Kanununa atıf yapması terkedilebilir.
Sendikalar Kanununda, Dernekler Kanunu
nun tatbik edilebilecek hükümleri gösterile
bilir. Yani esas Sendikalar Kanununun ol
ması sağlanabilir. Böylece sendikalar için
sakıncafı hükümlerin ve yanlış tatbikatların
önüne geçilme olanağına kavuşulmuş bulu
nur kanısındayız.
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GREVİMİZ
ve

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
KROMAN'DA GREV 202 nci GÜNÜNÜ
DOLDURDU:

Ağustos ayından bugüne kadar devam e-
den ve başladığı günkü tazeliğini aynen mu
hafaza eden KROMAN ÇELİK SANAYİİ A.Ş
İşyerindeki Grev. 202 nçi gününü de doldur
müş bulunmaktadır. Tam bir disiplin ve anla
yış içinde yürütülen Grevimizde üyelerimize
her 15 günde bir iş yerindeki nöbet mahallin
de net 250.- TL. sı ödenmekte olup, ayrıca her
gün üç öğün de yemek verilmektedir.

İşverenler bu birlik ve beraberliğimizi kır-
. mak için türlü yollara başvurmakta, hattâ iş
yerinde malzeme veya takım dahi çıkarmak
için teşebbüslere geçmişlerdir. Bu hususta an
cak Mahkeme kararı ile işyerinden ilgili mal
zemenin çıkarılacağı kendilerine hatırlatılmış
tır. Üzüldüğümüz tek nokta kanunların uygu
lanmasında rastladığımız . büyük boşluklardır.

-Örneğin 2 Ekim 1972 tarihinde Sayın Başba
kana yaptığımız arabuluculuk teklifimize 15
Aralıkta cevap verilmesi, 26 Aral ıkta yapılan
toplantının neticesinin'ise daha hâlâ meçhulde
kalmasıdır. • : , , '

eren Lş^nerto haklanm vermek Isteınlyorl

roman - Çelik"
şçilerinin grevi

altı aydır'^sürüyorl
m ÎZMlT ^ Kocaeli'de en u*
I sun grev Gebze bölgesindeki
LKroman • Çelik Sanayii Fab-
Rrlkasında sürdürüimektedi-,
■ Grev 15 fubat günü oU- ayıa*liioldurmuç olacaktır.
I Otomobü • I9 Sendikal. , 1
lls yerinde grev uygulaması..-
İd» leçtl» »ırada işveren de
Ijoksrt karan almış fakat alı-
İnan lokavt kararı uygulamıun

Otomobil • Is Sendikası 70J
netlcilerl işvereni İstenilen kal
nunl haklan vermemekle aucj
lami0 «grevimi* bir yıl <ı!_
sürse yine de karanmızdatm
dönmiyece^» <lemektedlrlerft
işveren İse alh ay İçersindeH
grev yüzünden 10 mll,,op
»arara glrdlglnl beıırte-ey~i
taendika aşın İstekler
aUrdü du İstekler yerme ged-|

^rilemeyance grevi başlatiıla
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ÇİFTÇİLER TİCARET ve SANAYİ T.A.Ş.
Çiftçiler Ticaret ve Sanayi T.A.Ş. işyerin

de 3 üncü dönem Tiplu-iş Sözleşmesi 10 Ocak
1973 tarihinde başlamış ve bugüne kadar beş
toplantı yapılmıştır. Malesef yapılan toplantı
lar olumlu geçmemiş ve 16.2.1973 tarihinde
(34) madde ile uyuşmazlığa gidilerek ilgili tu
tanak tutulmuştur. Bu hususta durum Bölge
Çalışma Müdürlüğüne iletilmiş olup, kanuni
presödür yürütülmektedir.

AYSAL TEL VE TEL MAMULLERİ İŞYERİ
SÖZLEŞMESİ SON SAFHADA :

AYSAL işyerindeki üyelerimiz adına yü
rütülen Toplu-iş Sözleşmesi müzakereleri son
safhaya gelmiştir. Üyelerimizin menfaatleri
gözönüne alınarak durumun en iyi şekilde hal
ledilmesi için gerekli bütün çalışmalar yapıl
maktadır. Bugüne kadar olumlu geçen toplan
tılarda birçok haklar alınmasına rağmen ücret
üzerinde daha bir mutabakat sağlanamamıştır.
Toplantılara devam edilmektedir.
KARMAŞAN KARTAL MAKINA SANAYİİ A.Ş.:

Toplu-iş Sözleşmesi 11 Ocak 1973 tari
hinde başlamış olup, bugüne kadar altı toplan
tı yapılmıştır. Müzakereleri zaman zaman sert
geçen toplantılarda (11) maddede anlaşmaya
varılamamıştır. Her sözleşmede olduğu gibi
anlaşmaya varılamayan maddelerin özünü üc
ret zamları ile kıdem tazminatlarıdır. Toplan
tılara devam edilmektedir.

SIĞMA DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. ;
Gebze Çayırova'da kurulu bulunan bu iş

yeri için Toplu-iş Sözleşmesi yetkisi alınmış,
işveren toplantılara gelmemiştir. Durum Bölge
Çal ışma Müdürlüğüne iletilerek yeniden top
lantılara başlanmıştı. Bu kere işveren iki top
lantıdan sonra yine toplantılara gelmemiş, du
rum uyuşmazlığa intikal etmiştir. İşyerinde bu
durumda GREV kaçınılmaz bir hal almıştır.
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Federasyonumuz Bünyesinden

FEDERASYON, ORMAN

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE
UYUŞMAZLIKTA

M.k.e. kurumunda
SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ
devam ediyor

Federasyonumuza bağlı M.
K,E. ünitelerinde çalışan üye
lerini temsil eden Sendikalar
ile Federasyonun müşterek yû.

Haberler:
i

f V ir- t»-* t

Federasyonumuzun bünye
sinde bulunan. Bolu, Muğla,
Kastamonu, Trabzon, Balıke
sir, Mersin ve Antalya Me-
tal-iş Sendikaları, Orman Ge
nel Müdürlüğüne bağlı ve
kendi bölgelerinde bulunan
Tamirhane işyerleri için Top
lu-iş Sözleşme yetkisini Fe
derasyona devretmişlerdir.
Müzakerelerin daha başların
da işveren yetkililerinin olum
suz tutumu yüzünden konu u-
yuşmazlığa götürülmüştür. Bi
lindiği gibi geçen dönem aynı
işyerlerinde uzun süre grev
yapılmıştır. Bu hususta Fe
derasyon icra kurulumuz ka
muoyuna bildiri ile dururnU
açıklamıştır.

rüttükleri Toplu-iş Sözleşmesi
müzakereleri birinci turunu

bitirmiştir. Bu arada yönet
melikleri hazırlayan komis
yondaki çalışmalar neticelen
mediğinden ikinci tur toplan
tılarına 26.2.1973 tarihinden
itibaren devam edilecektir.

rak Sözleşme çağrısı yapıl
mıştır. Teşkilâtlanmaya de
vam eden Sendika yöneticileri
aynı bölgede bulunan ÇELİK
HALAT A.Ş. İşyerinde çalışan
işçileri MADEN-İŞ Sendika
sından istifa etmek sureti ile
bünyelerine katmışlardır.

TEMKIN-IŞ
TOPLU SÖZLEŞME
HAZIRLIKLARINDA

KARADENİZ EREĞLİ
DEMİR-IŞ SENDİKASI

S. S. Y. Bakanlığının An
kara iline bağlı Depo ve Ta
mirhane müdürlüğü ile Fede
rasyonumuzun üyesi olan TEM
KİN-İŞ Sendikası arasında
Toplu-iş Sözleşmesi müzake
relerine başlanmıştır. Diğer
taraftan MAKS A.Ş. işyeri için
de Toplu-iş Sözleşmesi çağ
rısı yapılmış bulunulmakta
dır.

KOCAELİ METAL-İŞ
SENDİKASI

Kocaelinde kurulu bulunan
GAZ ALETLERİ A.Ş, işyeri iş
çileri METAL-İŞ Sendikasına
iltihak etmişler, Toplu-iş Söz
leşme hazırlıkların başlana-

Federasyonumuz bünyesin -
de bulunan Demir-iş Sendika
sı, EREĞLİ DEMİR ÇELİK İŞ
LETMELERİNDE çahşan ve ge
çen devre sözleşmesini MA
DEN-İŞ Sendikasının yaptığı
Ereğli demir işçileri, mensup
olduklar( MADEN-İŞ Sendi -
kasından istifa ederek kitle
halinde Demir-iş'e iltihak et
mektedirler. Federasyonu -
muz Yönetim Kurulu, teşkilât
lanma hususunda her türlü
maddi yardımın yapılmasını
kararlaştırmış olup, aynı za
manda Federasyon Başkanı
Sayın Enver Kaya, 10 Şubat
1973 günü. Ereğli'ye giderek
üyeler ile bir toplantı yapmış
tır.
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Hukuk Köşesi

Hizmet Birleştirmeleri ile ilgili
iptal kararının gerekçe özeti

açıklandı
* f .

Av. Cengiz ABBasgİL

Aylardır işçileri, bilhassa emekliliğine az
bir süre kalmış olanları yakından ilgilendirerı
konu açıklığa kavuşmuştur. Bilindiği gibi 1186
sayıli Kanunun Geçici 3. maddesine göre, iş
çiler sigortaya tâbi olmadan geçen hizmetleri
ni borçlanma yolu ile sigortaya tâbi hizmetleri
ile birleşt.irebilmekte idi. Sigortanın bu talep
leri reddetmesi ile bu gibi kimseler mahkeme
lerden karar almakta ve borçlanma imkân da
hiline girrhekte idi. Ancak Ankara İş Mahke
melerinden birisi tarafından konunun Anaya
sa Mahkemesine intikal ettirildiği bilinmekte
idi. Bu haberler gayri resmi şekilde uzun sü
reden beri takibedilmekte ve Anayasanın anı
lan yasanın bu'hükmünü iptal ettiği de gene
gayri resmi şekilde bilinmekte idi. Ancak
geçtiğimiiz ay içinde iptal kararının gerekçe
özeti resmi organlarca örneğin radyo tarafın
dan resmen yayınlanarak konu açıklığa ka
vuşturuldu. 1186 sayılı yasanın geçici 3 üncü
maddesi, borçlanmaya esas ücretin ilk aylık
üzerinden olmasının eşitlik ilkesine aykırı bu
lunması gerekçesi ile iptal edilmiş bulunmak
tadır. Özet Gerekçe şöyledir:

lacak bir borçlanma öngörülmemiş, aksine
borçlanılacak yıllardaki gerçek ücretler veya
başvurma tarihindeki son ücret esas tutulmuş
tur. Bu kanunla borçlanılarak aynı hakkı elde
etmeleri bakımından yine bu kanunda öngö
rülen kişiler yararına farklı bir durum yaratıl
mış olması Anayasanın hukuk devleti ve eşit
lik ilkesine aykırıdır."

"Ülkemizde sosyal güvenliği sağlayan
yasaların hiçbirinde ilk aylık üzerinden yapı-

Böylece 1186 sayılı Kanunun geçici 3 ün
cü madde hükmü iptal edilmiş bulunmaktadır.
Ancak dikkat edilirse iptal hükmü borçlanma
ya karşı değildir. Borçlanmanın şartları ana
yasaya uygun olmadığı için madde iptal edil
miştir. Bu suretle sigortalılar için borçlanma
imkânı tamamen ortadan kaldırılmamıştır. He
nüz Anayasa Mahkemesinin bu konudaki iptal
kararının tam metni yayınlanmamıştır, iptal
den sonra konunun yeniden düzenlenmesi ola
nağı mevcuttur. Bu şekilde kararın gösterdiği
yolda borçlanma müessesesi yeniden düzenle
nebilecektir. Bu suretle hakikaten borçlarıma-
ya tâbi hizmetleri olan işçilerin bu haktan is
tifadeleri imkân dahiline girebilecektir. Bu ko
nuda karar yayınlanınca etraflı bilgi okurları
mızın istifadesine sunulacaktır.

Sağl ık Sohbeti :

Uzun Yaşamak
Dr. Vedat ONAN

İnsan ömrünün hangi koşullarda uzadığı
her zaman tartışma konusu olmuş, gerçeğe
ışık tutmak amacıyla sayısız araştırmalar ya
pılmış, kitapişr yazılmıştır. Ancak yine de tam
manasıyla kesin sonuçlara varılmış deği ldir.

Soydan gelen bir uzun yaşama istidadı
nın bazı aile fertlerinde varlığı biliniyor. Bu
nun dışında acaba insanoğlu, tedavisi imkân
sız hastal ıklarla veya çeşitli kazalarla yüzyüze

. gelmediği takdirde, hangi hayat koşullarında
daha uzun yaşar?

Soruna açık ve kesin cevaplar bulmanın
güçlüğü ortadadır.

Şüphe yok ki sadece bedenen ye ruhen
sağlam olanlar uzun bir ömrü sürdürebiliyor
lar. Böyle kimselerin hayat koşulları üzerinde
yapılan gözlemler bazı gerçekleri ortaya çıkar
maktadır. Bu insanların yaşantılarında yer alan
ve sağl ıklarının devamını sağlayan alışkanl ık
ların bazılarına kısaca değineceğiz;

Sağlam inançları olan hakiki dindarların
diğer insanlara oranla daha kuvvetli bir sinir
sistemine ve daha uzun bir ömre sahip olduk
ları bil inmektedir, inançsız insan kendini boş
lukta hisseder, hayatın güçlük ve üzüntülerine
dayanıksızdır, çabuk yıkılır. İçten bir duanın
gerginlik ve sıkıntıları dağıttığını hepiniz de-
nemişsinizdir.

Diğer bir alışkanlık; çal ışmak ve meşgale
dir. Çalışan insan kendisini işine veya meşgul
olduğu konuya verir. Üzüntü ve vesveseye va-
l^'t bulamaz. Üzüntü sağl ığın ve ömrün baş
düşmanıdır, işsiz ve meşgalesiz kimselerin ça
buk çöktüğü bir gerçektir.

Üçüncü olarak istirahat ve uykunun be
deni onarıcı gücünden bahsetmek isteriz. Ge
rek bedenen gerek zihnen çalışanlar belirli

aralıklarla, kısa süre de olsa dinlenmelidirler.
Gözlerin kapatıl ıp bedenin serbestçe gevşetil
mesi olan dinlenme bir sandalya üzerinde bi
le yapılabilir. Yorulan bedende en iyi onarım
uyku ile kabildir. Uyku sonundaki zindelik ve
tazelik bunun delilidir.

Ancak müsekkin ve uyku ilâçları ile temin
edilen sükûnet ve uyku konumuz dışındadır.
Zararl ı oldukları kanısındayız. Uykusuzluktan
şikâyetiniz olsa bi le uzanıp vücudunuzu gevşe
tiniz, yabana atı lmayacak kazançlarınız ola
caktır.

Uzun yaşama için faydalı başka bir alış
kanlık, (belki güleceksiniz ama) gülmektir. Kar
şıtı olan ağlama şüphesiz daha da faydalıdır.
Ne var ki erkekler, karakterleri icabı, ağlaya-
mıyorlar ve bunun bedelini pahalı ödüyorlar.
Başka bir deyimle kadın ömrünün uzunluğunun
temelinde ağlama alışkanlığı yatmaktadır. Er
kekseniz, ağlayamadığınıza göre, bol bol gü
lünüz. Bir çeşit deşarj olan gülme ve ağlama
bedenî ve ruhî gerginlikleri mükemmel şekilde
yok ederler.

Sinir ve ruh sisteminin düzenlenmesinde
ve sağlığında büyük katkısı olan bir başka alış
kanlığa, müzik dinlemeye değineceğiz. Sevi
len bir müzik parçasını dinlemenin yorgunluk
ve gerginlikleri yokedici gücünü az kimse bi
lir.

Yukarda saydıklarımız insan ömrünün u-
zamasına yararlı olan sayısız alışkanlıklardan
ancak birkaçıdır şüphesiz. Yaşama süresine et
kisi çok önemli olan yemeklere bu yazımızda
değinemiyoruz. Ayrıntılı olduğu için ^yn hır
yazıya konu olabilir.

Uzun yıllar sağlık içinde yaşayınız kıy
metli okurlarım.
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BİZDEN HABERLER

DOĞUM
★ OTO-YOL İşyerinde çalışan üyelerimizden.

Yüksel Şimşek'in, Orhan Kuvat'ın ve Bah-
dasar Erkol'un erkek çocukları,

★ MAT İşyerinde çalışan üyelerimizden Avni
Çakrak, Selâhattin Çörekçi, Şeref Mersin,
Halil Kocaoğlu, Ahmet Karataş ve Yusuf
Saygın'ın erkek çocukları; Fehim Vatanse
ver ile Haldun Sungay'ın kız çocukları,

★ ECA İşyerinde çalışan üyelerimizden. Dur
sun Urtekin'in erkek çocuğu,

★ ALTINBAŞAK İşyerinde çalışan üyelerimiz
den, Yusuf Arslan ile Sabri Çimen'in erkek
çocukları; Recep Dülger'in kız çocuğu,

★ OTO-PAR İşyerinde çalışan üyelerimizden
Şerif Özel, Kerim Ayan, Hüseyin Erol, Meh
din Doğru, Musa Sarı ve Bedirhan Kara
dağ'ın erkek çocukları ile Hasan Akpınar'ın
kız çocuğu.
Dünyaya gelmişlerdir. Genç anne ve baba

ları tebrik eder, yavrulara uzun ömürler dile
riz.

EVLENME
k MAT İşyerinde çalışan üyelerimizden Yük

sel Işık ile Hatice Işık (Alacam); Rıza Taş
ile Fatma Taş,

k ALTINBAŞAK İşyerinde çalışan üyelerimiz
den, Sadettin Nalbant ile Suzan Nalbant
(Sağlam), Nihat Coşkun ile Fatma Coşkun
(Çakal),

k HATİPOĞLU İşyerinde çalışan üyelerimiz
den, Eyüp Çapraz ile Sevinç Çapraz,
Evlenmişlerdir. Yeni evli üyelerimizi içten

likle kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.
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ÖLÜM
■kc OTO-PAR İşyerinde çal ışan üyelerimizden

Hamit Gümüşboğa'nın ve Mehmet Çakır'ın
erkek çocukları,

-kc ALTINBAŞAK işyerinde çal ışan üyelerimiz
den Bahri Kurtuldu'nun kız çocuğu,

•kc ECA İşyerinde çal ışan üyelerimizden. Meh
di Hocaoğlu'nun yeni doğmuş olan kız ço
cuğu, Ahmet Berk'in erkek çocuğu ve Mus
tafa Taşağıl'ın babası.
Vefat etmişlerdir. Merhumları rahmetle a-

nar, kederli üyelerimizin acılarını paylaşarak
başsağlığı dileriz.

Bizim kösemiz
SÜR KÖSESİ

İŞÇİ DERİSİ!
Uçak hava alanından yeni hareket etmiş

ti. Yanyana oturan batıl ı bir işadamı ile Türk
işadamı çabucak ahbap oldular. Bir ara batı lı
işadamı, Türk işadamına,

— Türkiye'de Deri sanayii işverenleri LO
KAVT yapmış, Türkiye deri sıkıntısı çekmiyor
mu ?

Türk işadamı cevabı yapıştırmış.
— Türkiye'de deri sıkıntısı hiçbir zaman

çekilmez.
Batılı işadamı :
— Nasıl olur? Türkiye kalkınmamış ül

keler arasında değil mi?
— Öyle, öyle ama!.. Mösyö., biz işçinin

derisini çıkardığımızdan, muhtelif ülkelere bi
le bol miktarda ihraç ederiz.

Kemal AKBAYRAK
MAT Baştemsilcisi

NİCE YILLAR

Özlemini çektiğim.
Vatanıma nice yıl lar.
Geçmüş şakaklarıma,
Ağaran saçlarıma.
Nice yıllar, nice yıl lar.

Gözü yaşl ı anama,
ihtiyarlayan babama.
Nesli unutulan akrabalarıma.

Nice yıl lar, nice yıl lar.

Gücüme, bilgime, sıhhatime.
Yuvamın mutluluğu için.
İşime, eşime, kardeşime.
Ebedi huzur için.
Yüce Memleketime,
Nice yıl lar, nice yıllar.

Ahmet YAĞCI (ECA)

JoCSo oS3oC

■: ■ ■

OTO-YOL'UN SESİ

OTO-YOL'dan bir ses geliyor.
Artık herkes bunu dinliyor.
FİAT'lar, BUSSİNG'ler binleri aşıyor.
Her geçen gün bir çığır açıyor. ■

Şanımız, namımız dünyaya yayıl ıyor.
Asfaltlar FİAT sesi dinliyor.
Sanki yollara türkü söylüyor,
işverenin bile artık yüzü gülüyor.

Dişlerimiz intikam diye gıcırdıyor.
Hepimizin kalbinde bir arslan yatıyor.
Avrupa değil, artık Türk Gücü yapıyor.
Hâlâ bizi onlar uyuyor sanıyor.

Artık hedefimiz belli oluyor.
İşimiz az bir noktaya kal ıyor.
Işveren-işçi durmadan coşuyor.
Bizi duyanların rengi soluyor.

Cevat YILDIZ (OTO-YOL)
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eğlence KÖŞEMİZ
BULMACA

1  2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12
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Yukarıdan aşağıya : 1) Kültürlü toplum
larda görülen - Tersi bir hitap kelimesi. 2) Bir
emir - Müzikal sahne eserlerinin bir çeşidi. 3)
Metot, düzen - Bir kuru temizleme fabrikasının
ilk adı. 4) Talebelerin okul dışında geçirdikle
ri boş zamanlara verilen ad - Paramızın kısal
tılmış şekl i - Tersi kırmızı. 5) isim - Kümes hay
vanları gibi toprağı karıştıran. 6) Bir harfin o-
kunuşu - Bir erkek ismi - Tersi kroki. 7) Tersi
vücudun kısımlarından - Süt veren organ. 8)
Sanat - En adi kumaş. 9) Musikide duraklama
işareti -İnce, kibar - Tersi bir çorba çeşidi. 10)
Örnek - Uzaklık işareti. 11) Kırmızı - Güven
mek - Bir emir. 12) En küçük yutulup yene
bilecek parça - Yankı, akis - Kısa zaman.

Soldan sağa : 1) Ulu Önderimiz (iki ke
lime). 2) Tersi cesur gönüllü - Hububat depo
su. 3) Güvenilir tanıdık - isim. 4) Erkek kar
deş hanımlarının birbirine göre durumu - Be
yaz renk - Bir erkek ismi. 5) İri taneleri küçük
tanelerden ayıran araç - Tersi bir emir. 6) Yü
ze indirilen ceza şeki llerinden. 7) Tersi seçim
lerde ekullanılır - Sert maddeleri sıvı haline
getirme. 8) Tersi sigara fabrikalarımızdan bi
rinin adı veya sigara çeşitlerinden biri - Tersi
eski Türklerde devlet büyüklerine verilen isim
lerden. 9) Vücudun su kaybetmesi - Tersi hay
van yiyeceği. 10) Tersi utanma duygusu - Bir
emir - Bir renk. 11) Bir yerde devaml ı otur-
makdan emir - Bir emir - Bir hayret nidası .
12) Vücudun bağ gıdalarından - Kısa zaman -
Genel Başkanımızın ikinci adı.

— Tazminat vermeyeceğine şükret.

Ya bir de başka arabaya çarp-

saydın...

GECEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN

ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa : 1) Mes - Kroman. 2) Nene.
3) Hai le. 4) Aldıkaçtılar. 5) Ra - Tpao - İfa.
6) Yar - Senin. 7) Elâ - On - Ey. 8) Marifet-
deği l. 9) Mete. 10) Tamer - Kes. 11) Timerik.
12) Lokomotif - Fa.

Yukarıdan aşağıya: 1) Muharrem - Tel.
2) Ala - Lara. 3) Said - Yar - Mik. 4) Lı - ime.
5) Elektrofer. 6) Ap - Net - To. 7) Ka - Ça -
Tekit. 8) Otosed - Emi. 9) On - Ye - Sef. 10)
Me - ün - Ğa. 11) An - Afili - Lif. 12) Ne -
Ran - La - Ka.
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OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ :
NEŞET ÖMER SOKAK NO. 20 KADIKÖY ^ İST,


