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S U N U s
Geçtiğimiz ay içinde de, sendikamız gen(^- dq-

lu bir çaiışma dönemi geçirdi. Bir taraftan toplu iş " i
sözleşmesi görüşmeleri yürütülürken bir taraftan da
sendikamıza iltihaklar organize edilmekte idi. Bu
arada Gebze'de kurulu Yücel Boru Fabrikası işçi
leri de sendikamıza iltihak etmişlerdir. Gerçek Sen
dikacılık savaşını veren sendikamızın bu tutumu iş
çilerin sendikamıza olan ilgi ve güveni İle mükâ-
fatiandırıimaktadır. Bu arada iki toplu iş sözleş
mesi daha bitirilmiştir. Bunlardan birisi Çiftçiler
diğeri ise Karmaşan işyeri sözleşmeleridir. işyer
lerinde memnuniyetle karşılanan bu sözleşmelerle
ilgili yazıları ilerki sayfalarımızda bulacaksınız

Mart ayı içinde işçileri yakından ilgilendiren
birçok karar v"e yönetmelik Resmî Gazetede yay
ianarak yürürlüğe girdi. Bunlardan. 1186 sayıl, y'
saya göre emeklilik süreleri ile ilgin Anayasa M ^
kemesi kararı da bir Martta Resmî Gazete İ|q
ymlandı. Böylece konu tamamen açıklığa kav
Bu karara göre artık 1186 sayılı Yasaya gö^e^^"'
gortasız geçen hizmet süreleri sigortalılık s"
rine eklenemiyecektir. Zira Anayasa mahke^'^^''^'
adı geçen, kanunun geçici 3 üncü maddesin'
etmiştir. Bu suretle, yeniden dava açılamıyaca-'^^^'
bi açılmış bulunan davalar da -mahkemelerce^'
dedilmektedir. İptal edilen hükmün yerine yen"*^^^"
hüküm getirildiği taktirde sigortasız geçen iv'^'
lerin birleştirilmesi, ancak, söz konusu yapıi^I^®^'
çektir. Böylece bundan önceki sayılarımızda
kuk Köşemizde yer verdiğimiz bu konu ^
neticelenmiş bulunmaktadır. imamen

Mart ayı içindeki resmi aazpt^ı,. , . .
netmelik de yayınlanmıştır Bunla ^ tıu"çok yö-da, Sunuş'ta bir nebze temas etmTştik TunT'"'"""
kân nisbetinde yayınlayarak pu , " 'm-sunmak istemekleyiz Bu s^y d"
na göre işçi ücretlerinden c a nr^'k t"'.
raiarla ilgili yönetmeliği yaymlıyoruT "

Her sayıda, olduğu gibi bu sayıda da üyelerimiz gönderdikleri yazı. karikatür ve şiirleri ile del
gi erme o an büyük iiğil,erini devam ettirmektedirler. üyelerimizin bu yakın ilgisine müteşekkiriz, im

an nıs etinde gönderilen yazılara yer vermek gay
retindeyiz.

Dergimizin bu sayısını da, daha mutlu yarın
lar dileği ile sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ

a-

YANKI...
Sanayi ve ekonomik güçlerin artması ne

ticesinde sendikaların da buna paralel geliş
mesi icabederken ne yazık ki ülkemizde bu
konu tamamen ters nitelik taşımakta, sanayi ve
ekonomik güçler arttıkça sendika gelişmesi
türlü baskılarla engel lenmektedir.

Anayasanın işçi lere tanıdığı sendikal hak
ların gün geçtikçe korunması güçleşmekte, hat
tâ bazı yerde tam bir çıkmaza sokulması için
azami gayret gösterilen bir ortamda bulunmak
tayız.

Sendikalar ve Grev Lokavt Kanunu çıktı
ğından bu yana Mahkeme, Yargıtay ve içtihat
Kararları sayesinde kanun kuşa döndürülmüş,
kanunun maddeleri tamamen geçirliliğini kay
betmiş gibidir. Kaldı ki, ayni maddeyle ilgili
iki Yargıtay kararı da birbirine ters düştüğü ar
tık yadırganmayan haller arasında yer almak
tadır.

Bu durumlar karşısında Çalışma Bakanlı
ğı, kanunu kendine göre tefsir ederek 4 No. lu
bir genelge çıkarmış, bunu çekinmeden uygu
lamakta, Toplu İş Sözleşmesi prosedürleri için
den çıkılmaz hale getirilmekte ve Bölge Ça
lışma Müdürlükleri kanuni süreyi hiçe saya
rak bazen bir ayda yetki verirlerken bazen ko
nu bir sene dahi uzamakla karşı karşıya geldi
ği bir vakıadır.

Sayın Çalışma Bakanı 275 sayılı Grev
ve Lokavt kanununda değişiklik tasarısının ha
zırlandığını beyan ederken bazı konuların bize
ters düştüğünü söylemek isteriz.

Sendika ile işverenin anlaşamaması kar
şısında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, barışçı bir
çözüm yolu bulmak gayesi ile Hükümetin ara
cı olarak girmesini öngörmekte ve türlü yol
la bir nevi tahkim durumu ortaya getirerek
grevleri önlemek ve sendikal gücü ortadan
kaldırmak istemektedirler. Bu değişikliğin açık

ça sebebi budur.
Kaldı ki, bugünkü durumu açıkça belli

iken Hükümet yetkilileri taraflara tavsiyede da
hi bulunmak tenezzülünde bulunmazlarken,
maddeyi çok sert bir hale getirip sendikalar
dan peşin yetki almak ve sendikal özgürlüğü
ortadan kaldırarak tek yetkili olmak düşünce
si sakat ve yanlış bir tutumdur.

Halen yürürlükte bulunan 275 sayılı ya
sanın 48 inci maddesi aynen şöyle başlar :

"Hükümet Arabuluculuğu :
Bir uyuşmazlığın herhangi bir safhasında,

Başbakan veya görevlendireceği bir Bakan, ta
raflara bir arada veya ayrı ayrı tavsiyelerde
bulunmak suretiyle arabuluculuk faaliyetine
girişebilir."

Demek ki hükümet yetkilisi istediği za-
• man konuya el koyabildiğine göre işçiyi tem
sil eden sendikaların da neticeyi kabul veya
reddetme özgürlüğü olmasın rflı?

Sendikamız Hükümet arabuluculuğunu
Kroman Çelik'de gördü. 7 ayı aşkın grevde
Sayın Başbakanımıza arabuluculuk için müra
caatımız 2 Ekim 1972 tarihinde başlar. Ko
nuşmalar, toplantılar (hepsi iki toplantı) sene
1973 ün Martı. Netice olmadığı gibi tavsiye
de yok.

Büyük bir değişikliğe uğrayacak olan 275
sayılı kanun tasarısının hazırlanmasında ilgili
ler vermiş oldukları sözlerinde durmalıdırlar.

Biz yetkililere tekrar şunu hatırlatmak is
teriz. Tüm beyanatlarında işçilere verilen hak
lar geri alınmazlar derlerken günün birinde po
litik konuştuk derlerse (bu da mümkündür),
konuşmalarının yankısını duyacaklarından şüp
heleri olmasın.

İŞÇİLERE VERİLEN HAKLAR GERİ ALI
NAMAZ.

A. Aydın ÖZEREN



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

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

:  .

' ■1
ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işyerinin önden görünüşü.

E.C.A. Presdöküm Sanayii A. Ş.
ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş., Kartal -
Maltepe, Çayırlar mevkiinde kurulmuştur.

15 yıldan beri sıhhî tesisat armatürleri
konusunda Türk sanayiine önderlik eden ECA
Presdöküm Sanayii A.Ş. isminin kurucuları
Ekrem ve Cahit kardeşler ile babaları Ahmet
ELGiNKAN'ın isimlerinden almıştır. Kurucula
rı, tesisat müteahhitliği yapmakta iken, kalite
li armatür yokluğunun güçlüklerini yaşamışlar
ve bu ihtiyacın karşılanması zorunluğunu du
yarak çok zor şartlar içersinde bilinçli, inançlı
ve azimli tutumlarıyla E.C.A. yı sanayi sektö
ründeki seviyesine ulaştırmışlardır.

Gelişmeyi amaç edinerek gerçekleştiren
ve armatür ithalini tamamen durdurmuş ol
makla beraber vbsraca^a yönelmesi ile Türk
ekonomisine katkısı açık ve seçik olarak sap
tanmış bulunmaktadır. Mamûl lerinin kalitesi
ile Avrupa piyasasında söz sahibi olan E.C.A.
Presdöküm Sanayii A.Ş. işyerinde son derece
olumlu ve yapıcı bir beşeri münasebetler orta
mı yaratılmıştır.

İşyerinde huzur ve güven her şeyin başın
da gelmektedir.

Sendikamızın birinci, işyerinin dördüncü
dönem Toplu-iş sözleşmesi, 1.3.1971 tarihin,
den itibaren iki yıl süreli idi. Bu süre 28 Şu-
bat 1973 tarihinde nihayete ermiş, yeni dönem
Toplu-iş sözleşmesi görüşmelerine 8 Mart
1973 tarihinde başlanmış olup, neticesinin ge
rek çalışanlara ve gerekse çalıştıranlara ve
aynı zamanda Türk ekonomisine en iyi olma
sı dileğimizdir.

E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. işyerin
den çalışmakta bulunan sendikamızın yöne.cici
ve temsilci kadrosu şu üyelerimizden teşekkül
etmiştir.

Baştemsilci ve
Yön. Kurulu üyesi
Temsilci

Satılmış KULA

Yüksek AŞIRI
Mirza KAYMANLI
Osman GÖKKAYA
Ahmet YAĞCI
Şahin YÜKSEL

Toplu-iş sözleşmesi müzakerelerine
aynı kadro ile devam edilmektedir.

Fedakârlık sadece işçiden bekleniyor
GREV VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNLARI AMELİYAT EDİLMEK İSTENİYOR.

BU HUSUS ENDİŞE YARATIYOR.

Son günlerde hükümet ve işveren kesiminin
ağızlarında sakız ettikleri "Çalışma Barışı" lâfları,
işçi liderlerinin uzattıkları fatura karşısında kem-
küm edebiyatına dönmüştür. Çalışma barışının ül
ke ekonomisine olumlu etkisi çok yüksektir işçi-
Işveren didişmesinin karşılıklı haklara saygiyle yer
değiştirmesi, aklıselimin arzuladığı neticedir. No
var ki, bu konuda hükümet yetkilileri, işçi ve iş
veren liderleri aynı sonda birleştikleri halde, karşı
lıklı suçlamalara kapı açarak bu sonu Kaf dağının
arkasına itmektedir. İşverene göre, çalışba barışını,
aşırı taleple karşılarına çıkan işçi liderleri bozmak
tadır. Sanayileşme seferberliğinde aşırı işçi talep
leri, sanayici için en büyük engeldir. Talepler, işve
renleri malî buhranların eşiğine itmektedir. İşba-
şındaki Melen Hükümeti de bu görüşe arka çıkmak
ta ve sanayileşmenin şartları hanesine sadece işçi
fedakârlığını yazmakla iktifa etmeyerek, vergi yü
künün sanayici omuzlarından diğer kesimlere akta
rılması, ucuz işçi istihdamı gibi tedbirleri ilâve ede
rek bu görüşü teşvik tedbirleri ile doruğuna vardır
maktadır. Bugüne kadarki uygulamaya bakarak, iş
verenler toplu sözleşme ve grev düzeninden şikâ
yetçidirler. Buna karşılık işçi liderleri de şikâyetçi
dirler. Tarafların baskısı hükümeti de şikâyetçi du
rumuna düşürmektedir. Ancak şikâyette birleşen üç
kesim, tedavi metodlarında ayrılmaktadır.
NE YAPILMAK İSTENİYOR

Sendikalar Grev ve Toplu Sözleşme Kanunları,
ameliyat masasına yatırılmak istenmektedir. Ame
liyata itiraz eden yoktur. Fakat, kesip biçmelerin,
işçi haklarını budama eğilimi taşıması endişesi iş
çi liderlerini tedirgin etmektedir. Ayrıca, hazırla
nan tâdil tasarılarının her iki tarafı da memnun edi
ci mahiyette olduğu şeklinde Çalışma Bakanı Ali
Rıza Uzuner'in yaptığı açıklama ona mavi boncukçu
sıfatını kazandırmış, ancak taraflarda büyük kuşku
lar uyandırmıştır. Çünkü hükümetin bu kanunların
uygulamasında tutacağı yolun, tarafları memnun et
mekten çok, ezilenleri, mağdur edilenleri himaye
etmek olması gerekmektedir. Çalışma hayatında iş
çi ve işveren kesimini eşit silâhla teçhiz etmek iş
çiyi ezdirmek sonucunu getirecektir. Buna bir ör
nek gösterelim. 35 kilo ağırlığında zayıf ve çelim
siz bir kişiye kılıç verelim. Karşısındaki 100 kilo ve

(BASINDAN)

silâhı çok iyi kullanmasını bilen bir müsabık olsun
ona da aynı kılıcı silâh diye versek, iki rakibe de
eşit silâh verdiğimizi söyleyerek adaleti sağladığı
mızı iddia edebilir miyiz? Asla... Kanun boşlukları,
uygulamadaki imkânsızlıklar, işçiyi kâğıt üzerinde
güçlü kıldığı halde, uygulamada bütün haklar kanu
nun icabı olmaktan çok işverenin lütfü haline dö
nüşmektedir. İmzalanan toplu sözleşmeler daha
sonra rahatça işverenler tarafından rafa kaldırıl
maktadır. işçi sendikalarının malî güçsüzlükleri, yü
zünden işçiler haklarının kâğıt üzerinde hapsedildi
ğini görerek kahrolmaktadır. Bunun için de Çalış
ma Bakanı Ali Rıza Uzuner açıklamasiyle, çalışma
hayatımızın geleceğinin endişeli çizgiye gelişine se
yirci kaldığını ispat etmektedir.
DÜŞÜNCE FARKLARI

Ne varki. Çalışma Bakanını fazla suçlamamak
gerekir. Çünkü. Melen Hükümetinin kurmayları bile
iktidarda bulundukları süre içerisinde işçilerin es
kiye rahmet okutacak hayat şartlarına itilmesi kar
şısında Sıkıyönetim koşulları yüzünden sessiz kal
malarını büyük bir başarı şeklinde göstermektedir.
Nitekim bu eğilim, 1973 malî yılı bütçe tasarısı ile
birlikte dağıtılan yıllık ekonomik raporunda açıkça
şu şekilde ifade edilmektedir.

"971 yılına oranla 972'de grev sayısı va gre
ve katılan işçi sayısında memnuniyet verici düşüş
ler olmuştur. Çalışma Bakanlığından alman bilgi
lere göre toplu iş sözleşmelerinde 972 Ocak - Tem
muz devresinde geçen yılın aynı dönemine göre,
yüzde 24.1 aza'ma vardır. Kapsanan işçi ve iş yer
lerinde de önemli düşüşler olmuştur."

Yukarıdaki görüş iş başındaki ömrü hayli kı
saldığı söylenen Melen Hükümetine aittir. Ancak
toplu sözleşmelerin girdikleri iş yerlerindeki düşüş
lerden memnuniyet duyan Melen Hükümetiyle işçi-
ler aynı düşüncede değildir. Adı geçen rapordaki
istatistikler bir dar boğazdan geçişin delilidir. Çün
kü Sıkıyönetim uygulamaları pek çok işvereni toplu
sözleşme külfetinden kurtarmıştır. Bu bölgelerde
grevin işlemeyişi imzalanan toplu sözleşmelerinde
haklar bölümünü hayli zayıflatmıştır. Adı geçen m
por bu durumu açıkça ortaya koymaktadır. 972 e
pek çok işveren kendisini sözleşme yapmakla zo

(Devamı sayfa 13 do)
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Gürbüz ERSAN

Sosyal Sigortalar Kurumu
İstanbul İhtiyarlık Sigortası

2. Müdürü

Askerlikte Geçen Sürenin Borçlanılması
11.2.1973 tarihli 14445 sayılı Resmî Ga

zetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe gi
ren 1655 sayılı kanunun :

"Sigortalıların er olarak silâh altında ge
çen süreleri istemleri halinde ve günün asgari
ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile
prim ödeme gün sayılarına eklenir.

Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangı
cı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
6 ncı ve 108 inci maddelerinde tarif edilen si
gortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak ka
bul edilemez", hükmü ile sigortalıların er ola
rak silâh altında geçen sürelerini Sosyal Si
gortalar Kurumuna borçlanmaları mümkün ol
muştur.

KİMLER BORÇLANACAK VE BORÇLANMA
İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?

1 — Askerliklerini er (er - onbaşı - çavuş
dahil) olarak yapmış bulunan kimselerin, bu
kanundan yararlanabilmeleri için yazılı istekte
bulundukları tarihte sigortalı bir işte çalışma
ları gerekmektedir.

2  Primi ödenecek süre, ilgililerin er
olarak silâh altına alındığı tarihten terhis edil
diği tarihe kadar muvazzaf veya ihtiyat olarak
geçen dönem olup, bu dönem içinde askerlik
süresine dahil olmayan süreler nazara alınma
yacaktır.

1111 sayılı Askerlik kanununun 78 inci
maddesi hükmünce "Muvazzaflardan tebdili
havaya gidenlerin tebdilhava müddetleri üc
aya kadar (dahil) olan kısmı veya izin alan

eratın izin müddetlerinden her sene yalnız bir
ayı muvazzaf hizmetlerinden sayılır. Bir aydan
fazla izinlerin muvazzaf hizmetten sayılabil-
mesi Genel Kurmay Başkanlığının muvafakati
ve Milli Savunma Bakanl ığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu karariyle verilen umumi mahi
yetteki izinlere aittir."

Yine aynı kanunun 80 inci maddesinin
ikinci paragrafı hükmünce "Firar ve izinsiz ola
rak geçen müddetlerle herhangi bir mahkeme
nin hükmettiği hapis cezaları muvazzaf ve ih
tiyat hizmetlerinden sayılmaz. Disiplin cezala
rı hizmetten sayılır. Beraatle neticelenen dava
larda mevkufiyet müddetleri hizmetten sayı
lır. Ancak muvazzaflardan altı ay talim görme
miş olanlara bu müddet tamamlattırılır, ihti
yatlara talim müddeti kadar hizmet yaptırılır.

3 — Askerlik sürelerini borçlanmak iste
yen sigortalılar Sosyal Sigortalar Kurumunca
hazırlanmış bulunan 3 nüsha Askerlik Süresi
Belgesini Kurum Şubelerinden alacaklar va
kayıtlı oldukları Askerlik Şubesi Başkanlığına
belgelerin 3 nüshasını da tanzim ve tasdik et-^
tirdikten sonra pulsuz dilekçelerine ekleyerek
en son çalıştığı işyerinin bağl ı bulunduğu ku
rum şubesine baş vuracaklardır.

İstanbul bölgesinde çalışanların işlemleri
Sosyal Sigortalar Kurumu istanbul İhtiyarlık Si
gortası Müdürlüğünce, Ankara bölgesinde ça
l ışanların Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara
Şubesi Müdürlüğünce, diğer bölgelerde çalı
şanların işyerlerinin bağlı bulunduğu kurum
şubesince yapılacaktır.

Gerek askerlik süresi belgesinde, gerekse

i

kurum şubelerince istenilen ve işverence tan
zim ve tasdik olunacak belgelerde usulsüz bir
tashih yapılmamış olması, onay mührünün ve
imza sahibinin adı, soyadı ile ünvanının oku
naklı olması icap etmektedir.

4 — Memleketimiz ile Sosyal Güvenlik
Sözleşmesi akdedilmiş bir ülkede sigortalı ola
rak çalışmakta olan Türk uyruklu kimselerin
de halen mezkûr ülkede çalıştıklarını belgele
meleri şartı ile bu kanun gereğince borçlan
maları mümkündür. Bunların işlemleri, belge
lerle Sosyal Sigortalar Kurumunun hangi şu
besine müracaat etmişlerse o şubece yapıla
caktır.

5  Halen sigortalı bir işte çal ışmayan
lar ile, kendilerine evvelce aylık bağlanmış ve
ya toptan ödeme yapılmak suretiyle hizmetleri
tasfiye edilmiş olanlar veya tahsis yapılması
için yazılı talepte bulunmuş olanlar hakkında
bu kanun hükmü uygulanmıyacaktır.

ÖDENECEK PRİM MİKTARI

Yukarıda izah edildiği şekilde, gerekli bel
geleri usulüne uygun olarak tanzim ve tasdik
ettirdikten sonra yazıl ı müracaatla askerl ik sü-

-  resini borçlanmak isteyen sigortalı, 1474 sayılı
kanuna göre günün asgari ücreti olan 18. li
ranın Malüllük, Yaşlıl ık ve Ölüm sigortaları
primi tutarı olan, işçi ve işveren hissesi cari
prim oranı % 11 üzerinden primlerini ödeye
cektir.

Meselâ 24 aylık askerlik süresini borç
lanacak sigortalı 18.— TL. günlük kazancın
% 11 oranındaki primi olan 198 kuruş x 720
gün = 1.425.60.— TL. ödeyecektir.

Ancak 1698 sayılı kanunla Malûllük, Yaş
lılık ve Ölüm sigortaları prim oranı 1.4.1973
tarihinden itibaren sigortalı ve işveren hissesi
olarak % 13'e çıkarıldığından 31.3.1973 tari
hine kadar yapılacak işlemlere ait primler %11
Üzerinden. 1.4.1973 tarihinden sonra yapıla
cak müracaatlar için %13 üzerinden hesap ve
tahsil edilecektir.

Misalimizdeki sigortalı 1.4.1973 ten son
ra müracaat etmiş ise 24 aylık Askerlik süresi
için 18.— TL. günlük kazancın % 13 olan 234
kuruş X 720 gün = 1.684.80 TL. ödeyecektir.

Hesap edilen prim miktarı Sosyal Sigor
talar Kurumuna defaten ödenecektir.

SONUÇ:

Yukarıda birinci paragrafta aynen alınan
kanun hükmünce, silâh altında geçmiş sürenin
primi sigortalı tarafından ödendiğinde bu sü
reye ait gün sayıları, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 6 ncı ve 108 inci maddelerin
de belirtilen sigortalılık süresinin başlangıç ta
rihini değiştirmeyecek, sadece prim ödeme
gün sayısına eklenecektir.

506 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hük
münce "Çalıştırılanlar işe alınmaları ile ken
diliğinden sigortalı olurlar.

Sigortalılar ile bunların işverenleri hak
kında sigorta HAK ve YÜKÜMLERİ sigortalı
nın işe alındığı tarihten başlar.

Aynı kanunun 108 inci maddesi hükmün
ce "Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortalarının
uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık sü
resinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten
kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı kanunlara ve
ya bu kanuna (506) tâbi olarak ilk defa çalış
maya başladığı tarihtir.

Tahsis işlerinde nazara alınan sigortalı
İlk süreleri, bu sürenin başlangıç tarihi ile, si
gortalının tahsis yapılması için yazılı istekte
bulunduğu tarih, tahsis için istekte bulunmuş
olmayan sigortalılar için ölüm tarihi arasında
geçen süredir."

1655 sayılı kanuna istinaden sigortalıla
rın primlerini borçlanarak ödedikleri askerli
süreleri aynı kanun hükmünce, 506 sayılı a
nunun 6 ncı maddesindeki sigortalılık hakkının
doğmasına veyahut tahsis esnasında 108 mcı
maddedeki sigortalılık süresinin başlangıcına
tesir etmeyecektir.

Ancak primi ödenen askerlik süresinm
gün sayı ları, sigortalıların sigortalılıkları
since prim ödedikleri gün sayılarına
ve bu. Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm sigor a
uygulamasında nazara alınacak,

iş kazaları ile Meslek hastalıkları,
İlk ve Analık sigortaları kollarının uygulanma
sında nazara almmıyacaktır.
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DİŞ HABERLER
UZUN MAHKÛMİYET
SÜRESİ VE YENİ
GREVLER

1972 yılı Martında İspan
ya da El Ferrol Gemi inşaat
endüstrisinde yapılmış bulu
nan grevi yöneten 25 işçiyi
müddei 17 yıla mahkûm e-
dilmelerini talep etmektedir.
IMF müddeinin bu barbarca
uzun süre mahkûmiyet talebi
ni İspanya Hükümeti nezdinde
protesto eder, bütün Metal iş
çileri sendikalarının ispanyol
elçiliklerini protesto etmeleri
için talepte bulunuyor. Bu a-
rada Astana Gemi inşa en
düstrisinde yeni grev hare
ketleri 25 Ocak tarihinde, top
lu sözleşme talepleri nedeni
ve günde asgari 300 peseta
(takriben 5 dolar) talep edil
mesi ve karşılanmaması üze
rine başlamış bulunmaktadır.
İNGİLTERE'DEKİ FORD
İŞÇİ SENDİKALAR!
TALEPTE BULUNDULAR

1973 yılı toplu sözleşmele
ri için Ford Motor Limited şir
ketinde pazarlık müzakereleri
başlamak üzeredir. 13 sendi
ka ücret ve çalışma şartlarının
geliştirilmesi için talepte bu
lunmuştur. Sendikanın sözleş
me komitesi haftalık ücretle-,
rin 10 Sterlin (320 TL.) arttı
rılması en önemli taleplerden
birisidir. İngiltere'de motor
endüstrisinde Ford'un öde
mekte olduğu ücretler en dü
şük olanıdır. Alman Otomobil
işçileri ücretleri İngiltere'ye
nazaran daha yüksek olmasına
rağmen Ford'da almış olduk-

SENDİKAL
lan son % 8,5'luk bölgesel hu
zur artışı ile ücretler arasın
daki açık daha da artmıştır.
Diğer önemli konulardan biri
si de haftalık çalışma saatle
rinde yapılması gereken indi
rimdir. Haftal ık çalışma süre
sinin 35 saate indirimi söz
konusudur. Daha az süreli ça
lışma, gelir emniyeti ve işsiz
liğin giderilmesine neden o-
lup, iş sahası açılmasına yar
dımcı olacaktır. Sendika izin
sürelerini de uzatmak istemek
tedir. 1972 yılında ingiltere'
de Ford'un rekoruna sözcü de
ğinmiş, ve 1971 yılına naza
ran istihsalin % 25 artmış ol
duğunu belirtmiştir. Bütün
bunlara ilâveten Ford 1971
Martından bu yana Oto fiyat
larına 3 defa zam yapmıştır.
FRANSIZ METAL
ENDÜSTRfSİNDE
hareket Günü

24 Ocak günü Fransa'deki
bütün metal endüstrisindeki
işçiler, işlerini kısa aralıklarla
durdurmuşlardır. Bu hareket
leri ile işçiler kavgacı karar
larını nümayiş yapmak sure
tiyle işverenlere gösterip, de
vam etmekte olan Metal ve
Madencilik Sendikası toplu
sözleşmelerinde çalışma saat
lerinin indirimi tekliflerinin
karara bağlanması için yapıl
mıştır.

CHRYSLER İTHAM
EDİLDİ

Portekiz'in Afrika'daki ko
loni harbinden Amerika'deki
Chrysler Otomobil şirketinin
lehine olarak sağladığı kazanç

Birleşik Devletler soruşturma
mahkemesi tarafından isbat e-
dilmiştir. Chrysler 1968 ve
1970 yıllarında Portekiz'e gay
ri kanuni olarak harp malze
mesi sağlamakla itham edil
mişti. Soruşturma mahkemesi
neticesi Chrysler'in ihracat
kurallarını ihlâl etmesinden
mütevellit aleyhine dava açıl
mıştır.
YENİ İŞÇİ SENDİKALARI
MERKEZİ İHDAS EDİLDİ

Batı Avrupa'da 29 milyon
işçiyi temsil eden, milli sevi
yedeki 17 işçi sendikaları
merkezi birleşmek suretiyi©
Avrupa'nın İşçi Sendikalar»
Konfederasyonu (ITUC) 8-9
Şubat tarihinde Brüksel'de ku
rulmuştur. Yeni kuruluş Batı
Avrupa'da organize edilmiş
sendikaların 4/5 ini temsil et
mektedir. 17 kurucu işçi sen
dikası uluslararası Hür Sendi
kalar Konfederasyonunun üye
si bulunmaktadır. Yeni orga
nizasyon Ortak Pazarın geliş
mesiyle meydana çıkmıştır.
Avrupa WCL Hristiyan Orga
nizasyonu gözlemci bir dele
ge ile temsil edilmiştir.

Sovyet sendikaları lideri
Shelyepin'in birleşme talebi.
Alman sendikalarınca redde
dilmiş ve bu konu üzerinde
durulmamıştır.

IMF ve EMF Gustave Wal-
laert ve Daniel Benedict tara
fından temsil edilmiştir;

Yeni teşkilâtın yüksek yö
neticileri şöyledir: Genel Baş
kan H. O. Vetter (Alman), T.
Nielsen (Danimarka) ve G. De

OLAYLAR

KROMAN'DA GREV
HALEN DEVAM EDİYOR

Sendikamızın yürütmekte ol
duğu KROMAN Çel ik Sanayii
A.Ş. işyerindeki Grev, 8 inci
ayını doldurdu. Türkiye'deki
en uzun grevlerden bir tanesi
olarak nitelenen Grevimiz tam
bir anlayış içinde sabırla de
vam etmektedir.

işveren temsilcilerinden ba
zıları Grev kırıcıl ığı için işçi
ler ile yapmakta oldukları top
lantı lar tam bir fiyasko ile ne
ticelenmiştir. Bu tür toplantı
ların işçi ile değil, tek yetkili
Sendikası ile yapılacağı iş
çiler tarafından kendilerine
ifade edilmiştir, önümüzdeki
günlerde bazı gelişmelerin o-
lacağı yanılmaktadır.
AEG-ETİ İŞYERİNDE
ÇALIŞANLAR, YEMEK
YEMEDÎLER

Gebze, Ankara asfaltı üze
rinde kurulu AEG-ETİ işyerin
de çalışan işçiler bir müddet
yemek yememişlerdir. İşçile
rin bu hareketine, posta başı
Halil Sönmez'in haksız olarak
iş akdinin feshi gösterilmek
tedir. işçilerin ifadesine göre,
bu hadise sebebi ile kararl ı ol
dukları, kanuni yollarda mese-

Bunne (Belçika), Genel Sek
reter Thed Rassehaert ve Ge
nel Sekreter Yardımcısı Kaare
Sandegren'dir. Yeni kuruluş
üçüncü dünya ülkelerinde dik
tatörlüğü karşı mücadele ve
rip Avrupa işçi birliği ile sos
yal gelişmeyi sağlama yolun
da olacaktır.

le hallolununcaya kadar uğ
raşacakları anlaşılmaktadır.
Durumun halli için Sendika ve
İşveren yetkililerinin yüksek
seviyede yaptıkları temaslar
sonucunda henüz olumlu bir
neticeye varılamamıştır. Bu
durum karşısında işyerinde ü-
zücü' bir hadise ile karşılaş
mamak için Sendika çaba sar-
fetmektedir. Ayrıca konu 275
sayılı yasaya göre ilgili mer
cilere intikal ettirilmiş olup
gerekli prosödür yürütülmek
tedir.

CHRYSLER, 20000 VASITA
İMAL ETTİ

1964 senesinden beri kam

yon ve kamyonet imal etmek
te olan Gebze, Çayırova'da
kurulu CHRYSLER Sanayi A.
Ş., 19 Mart 1973 pazartesi
günü 20000. vasıtasını imal
etmiştir. Bu başarıdan son
suz kıvanç duyan CHRYSLER
camiası 20000. vasıtayı süs
leyerek hizmete sunulmasının
gururu içinde ve en az bir o
kadar daha vasıta imal etmek
amacıyla dilek ve başarılı ça
lışmalarını dile getirmişler
dir.

EGE METAL-IŞ ERITENEL'DE
GREV UYGULAMASINA
BAŞLIYOR

Metal-İş Sendikası'yla Eri-
tenel işyeri arasında Toplu İş
Sözleşmesi müzakereleri Uz
laştırma Kurulunda sonuca
bağlanmaması üzerine, sen
dikaca grev'e gidilme kararı
alınmıştır. Uzlaştırma Kuru
lunun toplantısına işverenin

İÇ HABERLER
gelmemesi, Metal-İş Sendika-
sı'nın Grev'e gitme kararı al
masına yol açmış ve konuyla
ilgili olarak sendika başkanı
Aslan Yılmaz şunları söyle
miştir.

İşveren ile bağlı olduğu
sendika bir türlü anlaşma ze
mini aranmasına yanaşmadı
lar. Uzlaştırma Kurulu toplan
tısında da aynı tutumlarını
sürdürdüklerinden Grev'e git
memizden başka çare kalma
dı.

1969 yılında da 9 ay grev
uygulaması sürdürülen Eriten-
el işyerinde grev ilânlarının
önümüzdeki günlerde asılaca
ğını belirten Aslan Yılmaz,
"Gayemiz greve gitmek değil,
alım gücü azalan işçilerimizi
biraz olsun rahatlatmaktı" de
miştir.

MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE
ÖLÜM SİGORTALAR!
PRİMLERİ ARTIRILDI

Resmî Gazete'nin 16 Mart
1973 tarihli sayısında yayın
lanan 1698 sayılı yasaya gö
re Malûllük, Yaşl ıl ık ve Ölüm
sigortaları prim oranları .. artı
rılmıştır. 506 sayılı yasanın
73 üncü maddesinin (D) ben
dini değiştiren bu kanuna gö
re, prim oranları sigortalının
ücretinin % 13 ne çıkarılmış
tır. Bunun % 6 sı işçi. % ^
işverenler tarafından ödene
cektir. Bu oran maden ve yer
altı işyerinde % 16 ya çıkanl-
mıştır. % 7 si işçi. % ^ ^ '2®
işverence ödenecektir.

Eski prim oranı ise % 11 di.
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KARMAŞAN İşyeri üyeler! toplu halde. (Birlikten kuvvet doğar)

KARMAŞAN KARTAL MAKİNA SANAYİİ A.Ş.

Sendikamız ile Kartal-Cevizli'de kurulu
KARMAŞAN A.Ş. arasında 2 nci dönem Top-
lu-iş sözleşmesi müzakereleri yılbaşından bu
güne kadar sürmüş ve neticede taraflar anla
şarak işyerinde çalışan üyelerimize ücret ar
tışları ile birçok sosyal menfaatler temin edil
miştir. Sağlanan menfaatlerden bazıları aşa
ğıda belirtilmiştir.
— İşyerinde işçi temsilcisinin de bulunduğu

disiplin kurulunun kurulması,
— Kıdem tazminatları 20 gün olarak ve ihbar

tazminatlarına kademeli olarak 3, 5, 7 ve
10 gün ilâve edilmesi,

— 24 Temmuz işçi Bayramı olarak ücretli ta
til yapılması,
Asgari ücret Birinci yıl saatte 325 Krş.

İkinci yıl saatte 350 Krş.

— ikramiye, birinci yıl 40 günlük ücret tu
tarında, ikinci yıl 45 günlük ücret tutarın
da, ödenmesi,

— Ücret zamları, sendikalı üyelerin birinci
yıl ücretlerine saatte 125 Krş., ikinci yıl
ücretlerine saatte 125 Krş. olmak üzere
saatte 250 Krş. fark temin edilmiştir.
Ayrıca, doğum, ölüm, evlenme, çocuk

yardımı ile birçok sosyal yardımlarda artış ol
duğu gibi yeniden bazı sosyal haklar da te
min edilmiştir.

ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ! T.A.Ş.
Ocak ayından bu yana devam etmekte

olan 3 üncü dönem Toplu iş sözleşmesi görüş
meleri nihayet anlaşma ile son bulmuş ve
Toplu-iş Sözleşmesi 19 Mart 1973 günü im
zalanmıştır. Bilindiği gibi İstanbul - Zincirli-
kuyu'da kurulu bu işyeri, işvereni ile yapılan

3. Dönem Toplu-iş Sözleşmesinin imzalanması. (Zorlu mücadelenin mutlu sonu)

Toplu Sözleşme görüşmelerinde bir ara anlaş
ma olmamış ve konu uyuşmazl ığa intikal et
mişti. Bundan sonra taraflar arasında yeniden
görüşmeler yapılmış; 34 maddeden ihtilâfa
gidilmesine rağmen, anlaşma temin edilerek
neticede Toplu-lş Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yapılan sözleşme 1 Ocak 1973 tarihinden iti
baren iki yıl süreli olup, sözleşme ile üyeleri
mize ücret artışları ve sosyal yardımlarına ye
ni ilâveler temin edilmiştir.

Temin edilen haklardan bir kısmı aşağıda
belirtilmiştir.
— Ücret zamları, birmci yıl saat ücretlerine

175 Krş. ve ikinci yıl saat ücretlerine 150
Krş. olmak üzere iki yılda 325 Krş. saatte

artış temin edilmiştir.

— İkramiye, 60 günlük ücretleri tutarında ve
rilecektir.

— Yıllık ücretli izinlerde 300 TL. tatil ikra
miyesi verilecektir.

— Yakacak yardımı olarak 600 TL. ödenecek
tir.

— Çocuk parası 25 TL. ve tahsil yardımı ola
rak, İlkokul için 120 TL., Ortaokul için 240
TL., Lise için 300 TL., Yüksek okul veya
Üniversitede okuyan çocuklara 500 TL.
verilecektir.

Ayrıca işyerinde cumartesi günleri de ça
lışma yapılmayarak tatil yapılacaktır.

Sosyal yardımlarda da artış ve yeni ilâ
veler temin edilmiştir.

Yeni Başlayan ve Devam Eden Sözleşmeler:
ECA. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Sendikamızın, Kartal-Maltepe'de kurulu
bulunan ECA. PRESDÖKÜM Sanayii A.Ş. işve
renleri ile 2 nci dönem Toplu-lş sözleşmesi
müzakereleri, 8 Mart 1973 tarihinde işyerinde
Sayın Genel Başkan A. Aydın ÖZEREN'in bu
lunduğu ilk toplantı ile başlamış bulunmakta
dır. Toplu-lş sözleşme toplantılarının ikincisi
işveren sendikası MESS'te devam edilmiş
olup, 3 üncü toplantının da sendikamız genel

merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır. Olum
lu bir hava içinde devam eden Toplu sözleş
me müzakerelerine işyerindeki tüm temsilcile
rimiz iştirak etmektedirler.
S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
Md. lüğü

istanbul - Bakırköy'de kurulu bulunan ve
devlet sektörü olan bu işyerinde. Sendikamız
3 üncü dönem Toplu-iş sözleşme müzakerele
rine başlamıştır. Ancak, işyerj Baştemsilcimiz

(Devamı sayfa 13 do)
9
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ÇAÜŞMA BAKANLİĞİ TARAFINDAN, 1475 SAYILI İŞ KANUNUNUN 32 nci
MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE DANiŞTAYCA ONAYLANAN.
İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARLA İLGİLİ YÖ
NETMELİK BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE
RESMİ GAZETENİN 19 ŞUBAT 1973 TARİHLİ VE 14453 SAYILI NÜSHA
SINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BU
YÖNETMELİĞİ AYNEN OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞA
ĞIDA YAYINLAMAKTAYIZ.

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK
KESİLEN PARALARI KULLANMAYA
YETKİLİ KURULUN KURULUŞU VE

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

Kapsam :

Madde 1 — işçi ücretlerinden ceza olarak
kesilen paraların nerelere ve ne kadar ve
rileceği hakkında karar vermeğe yetkili ku
rulun, kimlerden teşekkül edeceği nasıl ve
hangi eseslara göre çalışacağı bu Tüzükte
belirtilmiştir.

Deyimler :

Madde 2 —Bu Tüzükte geçen;
a) "Kurul" deyimi. Tüzüğün 3 üncü mad

desi uyarınca teşekkül eden kurulu,

b) "Ceza parası" deyimi, işvereni toplu
iş sözleşmesi veya hizmet akitlerinde göste
rilen sebeplerle işçi ücretlerinden ceza ola
rak yaptığı kesintileri, ifade eder.

Kurulun teşekkülü ;

Madde 3 — Kurul;
a) Çalışman Bakanının başkanlığında,
b) Çalışma Bakanlığı işçi Sağlığı Genel

Müdürü, Yakın ve Orta Doğu Çalışma Ensti
tüsü Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Merkezi Müdüründen, bunların, özürü sebe

biyle görevlerinin başında bulunmamaları
halinde yerlerine bakan görevlilerden,

c) Bünyesinde en çok işçi bulunduran en
üst derecedeki işçi kuruluşunun yönetim ku
rulunca, değişik iş kollarından seçilecek iki
işçi temsilcisinden,

d) Bünyesinde en çok işveren bulundu
ran en üst derecedeki işveren kuruluşunun
yönetim kurulunca değişik iş kollarında se
çilecek iki işveren temsilcisinden teşekkül
eder.

işçi ve işveren kuruluşları, seçtikleri tem
silci sayısı kadar yedek temsilci seçerler.
Asıl ve yedek temsilcilerin görev süreleri
iki yıl olup yeniden seçilebilirler.

Kurulun toplanması :

Madde 4 — Kurul, yardım isteklerini in
celemek ve karar vermek üzere her yıl ocak
ve haziran aylarında toplanır.

Ayrıca, bu Tüzüğün 10 uncu maddesi ge
reğince yapılan izleme sonuçlarını incele
mek ve bu sonuçlara göre alınması gereken
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kararları tespit etmek üzere Çalışma Bakanı
gerekli gördükçe Kurulu olağanüstü toplan
tıya çağırabil ir.

Kurulun nerede, hangi gün ve saatte top
lanacağı Çalışma Bakanlığınca Kurul üye
lerine toplantıdan en az iki hafta önce du
yurulur.

Kurulun toplanma ve karar yeter sayısı :
Madde 5 — Kurul, en az altı üyenin ka

tılması ile toplanır. Kararlar mevcut üye oy
larının çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitli
ği halinde Başkanın oyu kararı sağlar.

Kurulun sekreterlik İşleri:

Madde 6 — Kurulun sekreterlik işleri.
Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Mü
dürlüğünce yürütülür.

Kurulun her toplantıda aldığı kararlar ka
rar defterine yazılır ve Başkan ve Üyelerce
imzalanır.

işçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kurul ka
rarlarına göre işlenh yapmak ve sonuçlarını
izlemekle görevlidir.

Ceza paralarının kullanılacağı yerler ;

Madde 7 — Toplanan ceza paraları, işçi
lerin;

a) Meslekî eğitimleri,
b) iş sağlığı ve güvenliği konularındaki

eğitimleri,
c) Sosyal hizmetleri için kullanılır.

Bir takvim yılı içinde toplanan paraların
% 75'i (a) ve (b) bentlerinde, % 25'i (c)
bendinde belirtilen amaçlar için tahsis edi
lir.

Yardımdan faydalanacak kuruluşlar :

Madde 8 — Ceza paraları 7 nci maddede
belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere;

a) 274 sayılı Sendikalar Kanunu uyarın
ca kurulmuş bulunan meslekî teşekküllere,

b) İşçilerin meslekî eğitimi veya iş sağ
lığı ve güvenliği konularında faaliyet göste
ren kamu kuruluşlarına.

c) işçilerin sosyal hizmetleri ile İlgin fg.
aliyet gösetren kamu kuruluşlarına yardım
niteliğinde verilir.

Yardım isteğinde usul :

Madde 9 — Yardım isteğinde bulunan
teşekkül ve kuruluşlar, bu yardımların kul
lanılacağı eğitim ve sosyal hizmet faaliyet
leri için yapılan plân, proje ve programları
nı, Kurulun Ocak ayındaki toplantısı ile i|.
gili istekleri için, en geç bir önceki yılın 30
Kasım tarihinde. Haziran ayındaki toplantı
sı ile ilgili istekleri için ise 30 Nisan tarihi
ne kadar Çalışma Bakanlığında olacak şe
kilde 10 nüsha halinde göndermek veya
vermek zorundadır.

Kurul, ancak, uygun bulduğu plân, proje
ve programların gerçekleşmesi için yardım
kararı verir.

Kararların alınmasında; plân, proje ve
programların amacı, gerçekleşme süresi ve
faydalanacak işçi sayısı gözönünde tutulur.

Gerçekleşmesi 6 aydan daha uzun syre-
ye bağlı olan plân, proje ve programlar için
yapılacak yardımlar, gerçekleşme süresiyle
orantılı olarak parça parça yapılır.

İzleme:

Madde 10— Çalışma Bakanlığı yardım
ların Kurul kararındaki esaslara göre yapı
lıp yapılmadığını, amaçlarına uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığınıjzler ve sonucun
dan Kurula bilgi verir.

Yürürlük:

Madde 11 — 25.8.1971 tarih ve 1475
sayılı İş Kanununun 32 nci maddesine daya-
nı arak hazırlanan ve Danıştayca'incelenmiş
o an bu Tüzük hükümleri. Resmî Gazete ila
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 12 — Bu Tüzük hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

11
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Sağlık Sohbeti:

>''.V , - ;■ YEMEKLER

Dr. Vedat ONAN

Geçen yazımızda sağlık üzerinde yemek
lerin rolünden bahsedememiştik.

Çoğumuzun merak ettiği şudur : Aşırı şiş
manlıktan veya zayıflıktan kaçınmak için han
gi gıda rejimleri tatbik edilmelidir? Günün
hangi saatinde, no miktarda ve hangi çeşit ye
mekleri yemek uygun olur?

Gerçekten, bazı nadir hastalıklar ve aile
den gelen istidatlar dışında, şişmanlığın tek
sebebi aşırı beslenme, zayıfl ığın ise eksik bes
lenmedir.

Genellikle fazla kilolarından dertlenen-
ler, az yemelerine, ekmeği bir dilime indirme
lerine, hattâ tamamen kesmelerine rağmen,
bir türlü zayıflayamadıklarından yakınırlar. An
cak, hamur işlerini, yemek aralarındaki ka
çamaklarını hesaba katmazlar, öteyandan, ma-
razî görünüşlü zayıflarda beslenme eksikliği
nin nedenlerini araştırmak gerekecektir.

önemli bir hastalık dışında şişmanların
ömür ortalamasının zayıflardan daha kısa ol
duğu bilinmektedir. Beden ağırlığının normal
seviyede tutulabilmesi sadece besleyici fakat
şişmanlatmayacak bir rejimle kabildir. Böyle
bir rejim proteinli, vitaminli ve özellikle bede
nen çalışanlarda kalorili yemeklerle sağlanır.
Sık fakat az yemenin sindirim sistemini yor
madığı bilinmektedir.

Çoğu kimse, zayıflama rejimine kahvaltı
yı kaldırmakla başlar, günün diğer yemekleri
eski tempoda gider. Midenin geceden kalan
boşluğunun öğleye kadar devam etmesi, son
raki yemekler kuvvetli olsa dahi, gizli açlık de
mektir, Bedenen ve zihnen çalışanlarda iş ve
rimini düşürür. Demek oluyor ki oldukça kuv
vetli bir kahvaltı şarttır.

Tıp yönünden gıdalar birkaç grupta top
lanırlar :

1 — Proteinler: En seçkin ve kuvvetli,
ayrıca şişmanlatmayan yiyeceklerdir. Et, ba
lık, yumurta, peynir bu gruba girerler.

2 — Karbonhidratlar ; Kalori, başka bir
deyimle enerji veren yiyeceklerdir. Ancak faz
lası kilo artmasına yol açar. Bu grupta şeker,
ekmek, hamur işleri, kuru ve yaş sebzeler, mey-
valar bulunur.

3 — Yağlar: Belirli miktarları üstünde
kilo fazlalığına ve damar sistemi bozuklukları
na yol açabilirler. Başlıcaları tereyağı, zeytin
yağı, suni yağlar ve etlerin yağlı kısımlarıdır.

Vitaminler ayrı bir grup deği ldirler, başta
meyve ve sebzeler olmak üzere çeşitli yiye-

. çeklerde bulunurlar.

Süte gelince, yukarda sayılan esas üç
maddeyi kapsar, komple ve mükemmel bir gı
dadır.

Şüphesiz, herkese uygulanacak, ideal bir
günlük yemek rejimi yoktur. Bedenen veya
büroda çalışanlar, gençler, yaşlılar, kilosu faz
la ve az olanlar kendilerine uygun şekilde bes
lenmelidirler.

Ancak şu kadarını söyleyebiliriz : Yetişkin
kimseler kuvvetli bir kahvaltı, orta bir öğle ye
meği ve hafif bir akşam yemeği uygulamalı
dırlar. Uyku ile zindeleşmiş beden sabahleyin
en kudretli durumdadır. Gün ilerledikçe ydfr-
gunluk da artar. Bu nedenle akşam saatlerinde
mide fazla yüklenmemelidir, özellikle hazım
güçleşebilir. Esas öğünlerin miktarca az oldu
ğu durumlarda, arada hafif bir şeyler yemek
sakıncalı değildir.

Hoşça kalınız..
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İşçi gözü ile
BUGÜNKÜ DURUMUMUZ

Ruşen A. AKTUNÇ
Chrysler Sanayi A.Ş. Baştemsilcısı

İnsanoğlu dünyaya gelişinden, g'
dişine kadar ne iş yapmışsa o kadar yaşa
mış ve tabii yaptığı işin hayrı nisbetinde e
karşılığını görmeye hak kazanmıştır-
nülebilir ki her işin karşılığı olan (hak e ı
en) her zaman alınabilmiş midir? Buna eve
diyebilmek herhalde büyük iyimserlik olur.
İşçi işveren yönünden karşılıklı hak ve borç
ların çeşitli kanunlarla düzenlenmesiyle ış
hayatı özel bir hüviyet kazanmış ve bu a
nunların yeterliliği nisbetinde realite teess
üs edi lebilmiştir. .

Daha sonraları kanunlarımızda m
rçok değişiklikler yapılmış, işçilerimiz eski
siyle kıyas edi lemiyecek bir düzeye erişmiş
tir. Ancak erişilmiş olan bu düzey ideal ol
maktan uzak olup zamanımız ölçülerine go
re asgariye çok yakındır, iş hayatımız bütün
bu kanunlara rağmen bizce çeşitli meçhul e
rle doludur.

Medeniyet savaşı verildiğinin ka
bul edildiği Türkiyemizde işçinin (fazla me
sailer dahi l) brüt ücret ortalaması maalese
hâlâ 40 TL. yi bile bulamadığı S-S.K- ra
porlarıyla sabittir, işçilik istikbalimizin bir
teminatı ve medeniyet savaşımızın bir un
suru olduğuna göre bu savaştaki başarıları
mızın derecesi ortadadır.

Esasen ilgili kanunlarımız incelen
diğinde iyiniyet ve adaletin ön plana alın
dığı göze çarpmaktadır. Tatbikata tesir eden
menfi faktörlerin başında bu kanunları her

kesin kendine göre, (geçmişdeki alışkanlı
ların tesiri altında kalarak) tefsire kalkışma
sı büyük keşmekeş yaratılmasına sebep o
muştur, işçi, işveren ve devletimiz bundan
büyük zararlar görmüştür. Kanunların çok
Senç olmalarının da tatbikattaki tesiri mu
hakkaktır. Bunun için taraflar daha bilgili,
daha realist olmak ve kendilerini bu şekil
de yetiştirmek mecburiyetindedirler.

TOPLU-FŞ SÖZLEŞMELERİ
(Baştarafı sayfa 9 da)

türlü nedenlerle Sağlık Müdürlüğüne bir me-
murmuş gibi tayin edilmesi sözleşmenin ne
derece olumlu yürütüleceği meçhuldür. İkinci
toplantıya Sendika Genel merkezinde devam
edilecektir.
YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Sendikamıza yeni iltihak etmiş bulunan
Gebze - Çayırova'da kurulu YÜCEL BORU ve
PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyeri işçileri için
sendikamız kanuni her türlü işlennini yaparak
Toplu-iş sözleşmesi yetkisini almıştır. Toplu
iş sözleşme görüşmelerine 29 Mart 1973
günü işyerinde yapılacak toplantı ile başlana
caktır.

BASINDAN
(Baştarafı sayfa 3 de)

runlu görmemiştir. Hesaba bakılırsa, her dört iş
verenden biri toplu sözleşmeyi dikkate almamıştır.
Yapanlar da işçiyo pahalılık yaratıyorsun çıkışları
nın gölgesi altında asgari haklan revâ görmüştür.
Önümüzdeki aylar çalışma hayatını, tarafların tüm
ağırlıklarını duyuracakları ortama götürecektir, işte
böyle bir ortamda hükümete büyük işler düşmekte
dir.

Sözleşme düzeni Islâha muhtaçtır. Ancak bu
İslâhat İşverenleri grev kâbusundan uzaklaştıracak
tedbirler için yapılmamalıdır.
İŞÇİ TEHDİT ALTİNDA

İşçilerin menfaatlerini gözeten sendikalardan
çok, sarı sendikaların ekmeğine yağ süren bugünkü
düzende, İşverenle anlaşan sendikalar sahte belge
lerle "Yetki müessosesini" dejenere etmektedir.
Şöyleki, işverenden aldığı listeye göre sahte giriş
beyannameleri dolduran sarı sendikalar Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne müracaatla o işyerinde çoğun
luk sendikası olduğunu iddia ederek yetki istemek
tedir. Bu duruma itiraz eden diğer sendika geç kal
maktadır. Çünkü durum mahkemeye düşmekte, fa
kat bu arada işveren, sarı sendika İle sözleşmeyi
yapmaktadır. Mahkeme sırasında imzası taklit edi
len işçi, sarı sendikanın "Seni işten attırırım" teh
didi altında şikâyetini geri almakta ve böylece as
gari haklara razı olmaktadır. İşte bu durumlar Is
lâh edilmeli ve Sarı Sendikaların nüfuzlarına son
verilmelidir. Türk-iş, 36 iş kolunda oluşacak güçlü
sendikalar prensibini benimsemiştir. Ancak Türki
ye de 970 sayımına göre, 804 sendika vardır. Sen
dika enflâsyonu işçinin eli ayağı bağlı işverene tes
limine yol açmaktadır. İslâhatla bunlar önlenmeli
dir. Ülke menfaat, sanayileşme gereği gibi sebep
lerle grevin kullanılmasını imkânsız hale getirecek
tedbirler, bazı kişileri memnun edecektir. Fakat
işçilerin de daha fazla ezilmesine yol açacaktır.
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Bizim kösemiz :

EVLENME

★ CHRYSLER işyerinde çalışan üyelerimiz
den,
Ömer GÜLER Bayan Fatma GÜLER ile, Ün-
ver BUĞDAYCI Bayan Şafak BUĞDAYCI
ile, ibrahim GÜNDOĞDU Bayan Lütfüye
GÜNDOĞDU ile;

★ OTO-YOL İşyerinde çalışan üyelerimizden,
H. ibrahim ÖZDEMİR Bayan S. Mediha ÖZ-
DEMİR (OK) ile;

★ SACE İşyerinde çalışan üyelerimizden,
işyeri Baş temsilcisi Yaşar ÇAKIR ile aynı
işyeri üyelerimizden Bayan inci ÇAKIR (AR
KAN) evlenmişlerdir.
Yeni evlileri içtenlikle kutlar, ömür boyu
mutluluklar di leriz.

DOĞUM :

MİR'in Erkan adında okulları ile Nuri YA-
YA'nın Zeynep adında kız çocuğu;

★ CHRYSLER İşyerinde çal ışan üyelerimiz
den, İsmet ALIŞIK'ın Süleyman adında, İs
mail KAYAR'ın Özkan adında. Lütfü TUR-
HAN'ın Kemal adında, Ali KESKİN'in Dev
rim adında. Ferdi TAYFUN'un Ferda adın
da, Enver DOĞRU ve Bekir ÖĞüTMEN'in
erkek çocukları, Bekir ŞENBURÇ'un Hande
adında, Orhan MÜSEVViTOĞLU'nun Funda
adında, Süleyman ÇIPLAK, Ali TUNÇ ve
M. Engin LORT'un kız çocukları dünyaya
gelmiştir.
Genç anne ve babaları tebrik eder, yavru
lara uzun ömürler dileriz.

ÖLÜM :

OTO-YOL işyerinde çalışan üyelerimizden,
Mehmet BAŞAK'ın oğlu, Hüseyin BiNEK'in
oğlu. Dursun EKİNCiOĞLU'nun ve Mehmet
ABALI'nın kız çocuğu;
MES işyerinde çalışan üyemiz Abdul lah Bİ
LEN'in kız çocuğu;
ECA İşyerinde çalışan üyelerimizden, Şük-
rüye ÇAY'ın Cengiz adında, İbrahim AKDE-

CHRYSLER İşyerinde çal ışan üyelerimiz
den,
Ahmet üLTER'in eşi, Ekrem KAÇAR'm ba
bası, İbrahim TEPE'nin annesi, Osman Nu
ri KAYA'nın oğlu ile Mustafa UBUS'un oğ
lu;
OTO-YOL İşyerinde çalışan üyelerimizden,
İsmail Hakkı TEMEL'in babası;
ECA işyerinde çalışan üyelerimizden.
Hakkı DOĞAN'ın oğlu, vefat etmişlerdir.
Mefhumları rahmetle anar, üyelerimizin acı
larını paylaşarak başsağl ığı dileriz.

/
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Sür kösesi

AZICIK DİŞİNİ SİK..

Ekonomik palavra, peşinden zam furyası...
Bir işçinin maaşı ödemez ev kirası.
Öte yanda kalantor, der; Avrupa sefası...

El leri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

Yetkililer i lgilenmez, kimden medet umalım.
Kasap yandan geçerken gözlerimiz yumalım..
Bir greve on lokavt kalkar mı bu bunalım..

Elleri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

Davul bize takılmış, tokmağı kim vuruyor?..
işçi akibetini birbirine soruyor!..
Fakir zümre komada gerisinden soluyor...

Elleri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

Et otuz liradır, işçi alıp ta yer mi?..
Fakirin mutfağına hiç bonfile girer mi?
Milli aşımız bulgur, pirinç istiyor permi...

Elleri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

işçi et-yağ yemesin, işçi pirinç yemesin.
Biz bilir de yaparız,- işçi zam istemesin.
Lokavtı patlatırız bizlerde karar kesin...

Elleri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

İŞÇİ n'etsin parayı alışmamış bir defa.
Parası olan için dünyada zevk-ü sefa..
Anan fakirlik senin, babansa cevr-ü cefa...

Elleri omuzumuzda kim olduysa baş tacı.
Nurlu ufuklardayız, bodrum katta kiracı.

Kemal AKBAYRAK
MAT

ÇİLELİ GÜNLERİ

Çileyi verdin çekmek için.
Dünyaya yarattığın gülmek için
Elimi, kolumu bağlayıp;
Sille tokat vurmak için.

Çileli günleri unutmak istiyorum.
Ben de bu dünyada gülmek istiyorum.
Avuçlarımı göklere açıp;
Sesimi sizlere duyurmak istiyorum.

Hasan HARPUTLÜ

M.T.E.

HEPSİNİ İNSAN MI SANDIN

Bakarsın haliyle benziyor sana
Doğru yol göstersem atar yabana
Ademoğlunu sen bir sor babana
Yağcılık edeni insan mı sandın.

Bir de toz kondurmaz erkekliğine
Bakmaz tasmasına köpekliğine
Bakmaz semerine eşşekliğine
Otomobilden Metale geçenleri insan mı

sandın

iki eli vardır iki ayağı
İki gözü vardır iki kulağı
Kimi efendidir kimi bayağı
20 lira alanları insan mı sandın.

Yusuf KALTAKÇI
Aldıkaçtılar
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
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Yukarıdan aşağıya : 1) Sendikalardan bi
rinin adı. 2) Bir bayan ismi - Tersi notada du
raklama işareti - Tersi felâketlerden biri. 3) Te
levizyonda sürekli programlardan biri. 4) Bir
kadın ismi - Tersi diş hatları ile yüz ifadesi.
5) önceki - Bir kuş çeşidi - Asker. 6) Bir no
ta - Korkunca dağılan bir vücut organı - Geri -
Tersi beyaz renk. 7) Cemal Gürsel'e izafe edi
len lâkap - Alt değil - Beraberlik edatı. 8) Ağız
da bulunur - Bir vilâyetimiz. 9) Tersi midenin
çıkardığı - Tersi sicim. 10) Mutad olmayan
isim (üç kelime). 11) Üstü kapalı ifade - Çok
olmayan - Tersi su yolu. 12) Bir nota - Bir har
fin okunuşu - Latifede bulun.

BULMACA

Soldan sağa : 1) içinde bulunduğumuz as
keri idare - Kurum lekesi. 2) Tersi stadyumda
kale direkleri arasında bulunan - Tersi bir spor
çeşidi - İstanbul'da bir semt. 3) Tersi dinsiz
kişi - Bir vilâyetimiz. 4) Tersi terazinin gözü -
Bir peygamber. 5) Zıt fikir. 6) Ecdat, soy. 7)
Tersi yol su elektrik - Devlet fertleri. 8) Yal
varma ifadesi (iki kelime) - Tersi bir diş. 9)
Sendikalardan birinin adı. 10) Sivri şekilli bi
na (tersi) - Tersi bir renk - Tersi yumurtanın
saydam kısmı. 11) Bir nota - Bir hamur tatlısı.
12) Bir televizyon markası - Üyelerin muayyen
zamanlarda derneğe ödedikleri para.

geçen SAVîMİZDAKI BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa : 1) Mustafa Kemal, 2) ladef,
Silo. 3) Dost, Ad. 4) Elti, Ak, Naim. 5) Elek,
Alta. 6) Şamar. 7) Yo, Eritme. 8) Epatlam,
Naak. 9) Terleme, To. 10) Re, Ye, Boz. 11)
Yerleş, Ez, Ya. 12) Et, An, Özeren.

Yukarıdan aşağıya : 1) Medeniyet, Ye. 2)
01, Operet, 3) Sistem, Erar. 4) Tatil, Tl, La.
5) Ed, Eşeleyen. 6) Fe, Aka, Ameş. 7) Afak,
Meme, 8) Ar, Bez. 9) Eş, Narin, Oze. 10) Mi
sal, Ta. 11) Al, İtimat, Ye. 12) Lokma, Eko.
An.
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OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ :
neşet ÖMER SOKAK NO. 20 KADIKÖY - İST.


