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S U N U S
Geçtiğimiz ay içinde Sendikamız Yö

netim Kurulunun olağan toplantısı yapı ldı.
Devamlı olarak tabanın arzu ve uyarmala
rına önem veren sendikamız bu yönetim
kurulu toplantısında da yapı lan işleri göz
den geçirmiş ve yapılacak işler için de ö-
nemli kararlar almıştır.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi " faali
yetleri geçtiğimiz ay içinde de yoğunluğu
nu muhafaza etmiştir. Aysal ve Siğma Top-
lu-iş Sözleşmeleri bitirilmiştir. T.O.E. işye
ri için yetki katarı alınmıştır. AltınbaŞak ve
M.T.E. işyerleri için ikinci dönem Toplu-iş
Sözleşmesi görüşmelerine başlamak için ha
zırl ıklar bitmiştir. Halen, E.C.A. Sağl ık Ba
kanl ığı bölge tamirhanesi Yücel Boru ve
Ak-Kardan işyerleri için toplu-iş sözleşmele
ri devam etmektedir. Bunlardan E.C.A. gö
rüşmelerinde anlaşma olmadığından durum
uyuşmazlığa intikal etmiştir. Sözleşme gö
rüşmeleri ile ilgi l i bazı haberler ilerki say
falarımızda sunulmuştur.

Sendikamıza yeni iltihaklar da her
zamanki gibi devam etmektedir. Bu husus
taki haberlerimiz daha sonraki sayılarımız
da üyelerimize sunulacaktır.

Kroman grevinde, işverenin menfi tu
tumunu devam ettirmesi neticesinde'anlaş
ma olanağı bulunamamaktadır. Sendikamız
bütün haklar al ınıncaya kadar greve devam
etme azmindedir. Sekiz ayını doldurmuş o-
lan grev aynı güçle devam etmektedir.

iş Kanununa göre çıkarılmış bulunan
yönetmel ik ■ ve tüzükler yayınlanış sırasına
göre dergimizde de yayınlanmaktadır. Bu
sayıda da işçi sağl ığı i le ilgi li tüzük yer
almıştır.

Dergimizin Nisan sayısını da üyeleri
mize faydal ı olması dileği ile sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ
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tZEl SEKÎSR

Son yıllarda kurulan hükümetler Türkiye'nin kal
kınmasının özel sektör eliyle olacağına inanmış ve bu
konuda da çabalar sarfederek büyük aşamalar yapmış
lardır. Gönül isterdi ki özel sektör uzun vadeli plânlı
yatırımlara girsin ve savunucularını utandırmasın. Hal
buki bugünkü kuruluşların büyük bir çoğunluğu kısa va
dede yatırımlarını karşılayacak kârlı tesislerin peşinde
koşmaktadırlar.

Türkiye'nin kalkınmasında büyük faydalar sağla
dığı İddia edilen iki sektörden misal vereceğim. Bun
lardan birisi otomotiv sanayiidir. Kuruluşundan beri
halen yerli montaja geçememiş ufak üniteler halinde
çalışmasına devam etmektedir. Şayet kalkınma söz ko
nusu İse, tüm ünitelerin birleştirilerek bir çatı altında
toplanması icabederdi. Böylece her işyeri kendi İhtiya
cını karşılamak için dış ülkelere milyonlarca döviz is
rafı önlenirdi.

Hükümetler birleştirme konusunda hiç bir tedbir
almamış, her getirilecek tezgâha evet demiş, bunun
Türkiye'de mevcut olup olmadığım, varsa kapasitesinin
ne olduğunu araştırmak zahmetine dahi girmemiştir.

Halen bir müessesedeki şasi presi Türkiye'de
montaj edilen motorlu araçların şasilerini basacak ka
pasitede olmasına rağmen yenileri getirilmiş, aynı şe
kilde birçok müessesede radyotör imalât tezgâhlarının
mevcut oluşu görüşümüzün doğruluğunu İspat etmek
tedir.

Kaldı ki, plânlı bir kalkınma sistemi kitaplarda
'kalmış, Ereğli'de üretilen dekape saç uzun müddetten
beri ihtiyaca cevap vermemesine rağmen takviye edil
mesine gidilmemiştir.

Bu konuda birbirimizi aldatacak değiliz. Motorlu
araçlarda kullanılan tüm yerli malzeme oranı % 60 ı
seçmemektedir. İçe dönük çalışma hazırlanmadığı müd-
•^etçe şimdiye kadar yapılan yatırımlar boşunadır. Her
hangi bir sebeple dışarıdan motor, şanzıman, defransi-
yel dişli kutuları vs. gelmezse öğündüğümüz otomotiv
Sanayiinin hali ne olur.

Diğer bir konu da, Türkiye'deki demir ve çelik
üretimi konusudur. Özel sektör ve savunucuları demir

ve çelik üretimini ağır sanayiî devlet elinden alarak
özel sektöre hazır bir durumda aktarma çabasını düşü
nürlerken niye aynı tesisten bir tane daha kurmak ça
basına gitmek istemezler. Türkiye daha birkaç tane bu
sanayiî kuruluşunun üretimini tüketecek güçtedir. Diğer
yandan çok kârlı bir iş olan halen 9 adet mevcudu bu
lunan ark ocaklı demir kütüğü imal eden müesseseler
her geçen gün yenileri ilâve edilmesi ve bunlara hü
kümet makamları tarafından müsaade verilirken hiç bir
incelemeden geçmediği muhakkaktır. Türkiye'de hurda
demir mevcudu ark ocaklarına bile yetmemektedir. Sa
nayi Bakanlığından alınan müsaade ile gümrüksüz hur
da gemi ithal edilmekte, böylece dışarıdan demir kü
tüğü ithalinin azaltılması düşünülmüş, netice ne olmuş
tur, hem hurda gemilere döviz ödenmiş, hem de de
mir kütüğü ithali devam etmiş. Bu arada özel sektör
erbabı gemileri söküp saç halinde satarak milyonlar ka
zanmış, buna da mani olunamamıştır. Bu mudur özel
sektör politikası? Yetkililerin unuttuğu veya unutmak is
tediği bir konu Ortak Pazar durumudur. Yarın demir
kütüğü gümrüksüz piyasaya arz edildiği zaman hurda
gemilere ödenen paradan çok düşük olacaktır. Diğer
yandan motorlu araçlar gümrüksüz gireceğine göre
Türkiye'de monte edilenlerden aşağı fiyatla satılacak,
tüketicinin hangisine İltifat göstereceğini düşünmek her
halde yersiz olacağı kanısındayız. Bütün bu durumlar
özel sektör erbabına birşey kaybettirmeyecektir. Çünkü
yatırım yapanlar sermayelerini finanse ettikleri gibi
çoktan kâr durumuna geçmişlerdir.

Plânsız ve programsız çalışmanın acısını ne ser
maye sahipleri, ne de politikacılar çekecek, mâdurlyet
yüz binleri bulacak bu işkolundaki çalışan İşçilere ait
olacaktır. Hükümet yöneticileri yapılan plânların ciddii
yetini göz önüne almayarak birbirlerine kötü miras bı
rakmaktadırlar.

Dışa dönük özel sektörcülük Türk sanayiine hiç
bir zaman olumlu etkide bulunamaz. Zaman kaybet
meden içe dönük çalışmalara hız verilerek ilgiü tedbir
lerin alınması icap eder. Ancak'bu şekilde özel sekto
rün savunuculuğu yapılabilir.

A. Aydın ÖZEREN



iş Yerlerimizi Tanıtıyoruz:
Sendikamıza bağlı i§yerleriııi tanıtırken alfabetik sıra takip edilecek ve bu arada toplu-iş sözleş

mesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni iltihaklar ise peyderpey
dergimizde yayınlanacaktır.
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Elektrofer Farikası Ceiikhane kısmı.

Elektrofer Çelik Sanayii A.Ş.
Sendikamızın bünyesinde bulunan ve ikin

ci dönem Toplu-İş Sözleşmesini aktettiği
ELEKTROFER ÇELİK SANAYİİ A.Ş. Gebze -
Çayırova da geniş bir saha üzerinde kurul
muştur. Kuruluş amacımemleketimizin kaliteli
çelik ihtiyacına büyük ölçüde katkıda bulun
maktır. Modern bir tesis hüviyetini taşıyan iş
yeri iki üniteden meydana gelmiştir. Üniteler- -
den biri Çelikhane ki, büyük kapasitede bir ark
ocağı mevcut olup çelik üretiminin ana nüve
sini teşkil eder. Ham maddesi hurda demiri
gerekli karışımlar (Karbon, silis, manganez gi
bi) ile beraber ergitilmesi ve tam teşekküllü
laboratuvar kontrolundan geçtikten sonra ilgili
kalıplara dökülerek çeliğin kütüp haline gelme
si burada hasıl olur.

Diğer ünite haddehane kısmıdır. Modern
tav ocakları ve hadde makinalarmın bulundu
ğu bu ünitede, çelikhanede üreti len kütük ha
lindeki çelikler istenilen ölçülerde mamul hale
getirilir. Kuruluşundan büküne kadar zaman

zaman bazı ekonomik ve siyasi güçlükler ile
karşılaşan bu işyeri 1971 yılı sonunda kapanma
i le karşı karşıya kalmış ve büyük miktarda iş
çinin tasviyesi yapılmıştır. Ancak kısa bir za
man içinde ve eSndikamızm çabaları neticesi
çıkan bütün üyelerimizin işlerine dönüşleri
sağlanmıştı. Bugün tam kapasitesine erişmek
olan işyerinde ikinci dönem toplu-iş Sözleş
memiz 1 Eylül 1972 tarihinden itibaren yürür
lüktedir. Sözleşmemiz ile sağlanan hak ve men
faatlerin bir kısmı dergimiz ikinci sayısında
yayınlanmıştı. Sendikamızın işyerindeki yöne-
ti ve temsilcileri aşağıdaki üyelerimizden te
şekkül etmiştir.

Mehmet Candan (Baştemsilci ve Yönetim Ku
rulu üyesi)

Ertuğrul Akbulut (Denetim Kurulu üyesi)
Kemal Esen (Temsilci)
Mustafa Aygün (Temsilci)
ismail Kalkan (Temsilci)

JÂ

âs



Türkiye'de Sendikalı işçi sayısı artıyer
(BASİN'OAN)

İşçi sayısının genel artış ve işçilerin sendikal
örgütlenmelerinin hızlanması ve yaygınlaşmasıyla
birlikte, sendikalı işçi sayısı da artış göstermekte
dir. Çalışma Bakanlığının verilerine göre, 1963 yı
lında 300 binden az olan sendika üyesi sayısı, 1966
yılında ancak 374 bin civarına çıkmış, 1967 yı-

f lında ise 834.680'e yükselmiştir. 1968'de 1 mil-
• yonu aşan sendikalı işçi sayısı 1970 de büyük bir
S sıçramayla 2 milyona ulaşmış ve 1971 de 2 milyonf® 362 bin 787 olarak tespit edilmiştir.

Sendikalı işçi sayısının 1963 - 1971 arasın-
^ daki yıllık dağılımı, yine Çalışma Bakanlığı verile-
® rine göre şöyledir:
W

1963'de 259 710

1964'de 338 769

1965'de 360 285

1966'da 374 058

1967'de 834 680

1968'de 1 057 928

1969'da 1 193 908

1970'de 2 088 219

1971'de 2 362 787

Çalışma Bakanlığı verileri konusundaki bazı
kuşkulara rağmen, sendikalı sayısındaki artış ve bu
artışın ne zamandan itibaren hızlandığı görülebil
mektedir.

1971'de sayılarının 2 milyonu geçtiği sanılan
sendika üyelerinden çoğunluğu Türkiye çapında
faaliyette bulunan sendikalara kayıtlılar^ Mahallî
sendikalara kayıtlı olanların sayısı daha az.

Yalnızı yıllara göre, Türkiye çapında sendika
larla mahallî sendikaların üye sayısına bakıldığında,
1963'de sendikalı işçilerin çoğunluğu mahallî sen
dikalarda toplanmışken, özellikle 1970'den itibaren
Türkiye çapında sendikaların güç kazandığı 9örü-
lüyor. 1963 yılında, toplam 295.710 sendika üyesi
nin sâdece 65 bin 292 kadarı Türkiye çapında sen
dikaların üyesi, buna karşılık 230.418'ı mahallî
sendika üyesi... İlk defa olarak 1967 yılında, Tür
kiye çapındaki sendikalarda bir güçlenme eğilimi
9özleniyor. 1967'de toplam 834.680 sendikalının,
478.325'i Türkiye çapında sendikaların üyesi, 1970
yılında ise bu gelişme büsbütün belirgin hal alı
yor. Toplam 2 milyonu aşkın sendikalı işçinin
1.659.119'u Türkiye çapındaki sendikaların üyesi...

SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ
İŞKOLLARINA DAĞILIMI

1971 yılının son günü, yani 1972 yılı başı iti
bariyle (eldeki son veriler bunlardır) sendikalı işçi
sayısının işkollarına dağılımı şu gerçekleri ortaya
koyuyor: 1971 yılı sonunda bütün sendikalı işçile
rin yüzde 15.68'i yapıcılık (imalât sanayii) işko
lunda, yüzde 10.32'si gıda, yüzde 10.65'i metal,
yüzde 9.04'ü de genel işler işkollarında bulunuyor
lar. Diğer işkollarında yığışma daha az. Sendikalı
sayısının çeşitli işkollarına dağılımı aynı zamanda,
o işkollarındaki genel işçi sayısına da bağıntılı bir
durum. En fazla sendika üyesine, en çok işçi çalış
tıran işkollarında rastlanıyor. Sendikalı işçi sayısı
nın işkollarına dağılımı, 1971'de 34 işkoluna göre
şöyle :

Tarım işkolunda, toplam 106.477 sendikalı,
tüm sendika üyelerinin yüzde 4,5'ini meydana geti
riyor. Avcılık alanında sendikal faaliyet yok. Ma
dencilikte 133.292 sendika üyesi, tüm sendikalıla
rın yüzde 5.64'ü. Petrolde 68.167 sendikalı, sen
dika üyesi toplamının yüzde 2.88'i Gıda işkolunda
243.825 sendikalı (yüzde 10.32), Şeker'de 16.900
sendikalı (yüzde 0.71), Dokumada 123.293 sendi
kalı (yüzde 5.2)ı Deri, Kundurada 11.616 (yüzde
0.49), Ağaç işkolunda 17.847 (yüzde 0.76), Selü
loz ve kâğıt işkolunda 12.827 (yüzde 0.54), Basın
işkolunda 7.491 (yüzde 0.31), Lastikte 24.578
(yüzde 1.04), Kimyada 21.037 (yüzde 0.89), Top
rak ve Çimentoda 28.685 (yüzde 1.21), Cam işko
lunda 10.652 (yüzde 0.45), Metalde 251.833 (yüz
de 10.65), Gemi yapımında 5.704 (yüzde 0.24),
Yapıcılık işkolunda 370.504 (yüzde 15.68), Yol iş
kolunda 50.904 (yüzde 2.15), Enerji işkolunda
61.487 (yüzde 2.60), Ticaret, Büro ve eğitimde
125.314 (yüzde 5.30), Banka ve Sigorta işkolunda
32.094 (yüzde 1.35), Kâra taşımacılığında 76.265
(yüzde 3.23), Demiryolu taşımacılığında 47.470
(yüzde 2.01), Deniz taşımacılığında 38.405 (yüzde
1.66), Hava taşımacılığında 4.042 (yüzde 0.17).
Ardiye ve Antrepo işkolunda 10.481 (yüzde 0.44)
Haberleşmede 2.818 (yüzde 0.12), Sağlık işkolun
da 19.304 (yüzde 0.81 )ı Konak ve eğlence yerleri
işkolunda 174.346 (yüzde 7.37), Güzel Sanatlarda
13.956 (yüzde 0.59), Millî Savunma işkolunda
28.069 (yüzde 1.18), Gazetecilikte 8.356 (yüzde
0.35), Genel işlerde 213.748 (yüzde 9.04).
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Gürbüz ERSAN

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

Yaşlılık Sigortasından yararlanmak için
Müracaat Usulleri

Yaşlılık aylığı bağlanması veya yaşlılık ay
lığına hak kazanamıyanlara toptan ödeme yapı
labilmesi için sigortalının çalıştığı işinden ay
rılması ve yazılı olarak Sosyal Sigortalar Ku
rumuna müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu müracaatlar genellikle, sigortal ının en
son çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Kurum
Şubesine yapılır. Ancak istanbul ve Tekirdağ
illerinde çalışanlar Unkapanındaki Sosyal Si
gortalar Kurumu istanbul İhtiyarlık Sigortası
Müdürlüğüne, Ankara bölgesinde çal ışanlar ise
Ankara Şubesi Müdürlüğüne müracaat edecek
lerdir.

Şayet bu mümkün olmazsa sigortalının
bulunduğu yere en yakın Kurum Şubesine mü
racaat edilebilir.

Yaşlılık sigortası müracaatları için Ku
rumca hazırlanmış matbu dilekçeler Kurum Şu
belerinde bulunmaktadır. Sigortalı müracaat
ettiğinde kendisine bu belgeler ücretsiz olarak
veri lir.

Müracaatlar iki şekilde olur ;

1 — Şahsen müracaat,
2 — Posta ile müracaat.

1 — Şahsen müracaatlarda ne yapıhr:
Yaşlılık sigortasından yararlanmak iste

yen sigortalı Kuruma şahsen müracaat ettiğin
de kendisine ilgili memur tarafından şu belge
ler verilir. •

a — Tahsis talep di lekçesi (iki nüsha) bu
iki nüsha di lekçenin boş yerleri sigortalı ta
rafından doldurulur ve pulsuz olarak imza edi
lir.

b — Sigortalı hesap fişi (üç nüsha) bu
fişin üç nüshası da işverenlerce doldurulur.
Fişte sigortal ının işyerinden ayrı ldığı tarih be
lirtilir ve Kuruma henüz verilmemiş olan dö
nem bordrolarındaki sigortalı ile i lgi li malû
mat bu fişlere yazı l ır. Ayrıca, ayrılırken veril
miş ise ihbar istihkakı ve ücretli izin süreleri
de kaydolunur. Ve işveren tarafından imza di-
lir.

c — Nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve nü
fus kayıt örneği (birer nüsha).

Nüfus hüviyet cüzdanının sureti sigorta
l ı tarafından doldurulur. Muhtara veya başka
yere tasdike lüzum yoktur. Sigortalı müracaa
tında nüfus hüviyet cüzdanını yanında getir-
diğince, suret kurumda tasdik olunur.

Nüfus kayıt örneği nüfus idaresince tan
zim ve tasdik olunur. Sigortalının bunu temine
imkânı yoksa veya nüfus kütüğü başka yerde
ise bu belge kurum Şubesince temin edi lir.

d — Beyan kâğıdı (iki nüsha).

Beyan kâğıdı, dilekçenin alt tarafındadır.
Sigortalı tarafından pulsuz olarak imza edilir.

Yukarıdaki belgeler doldurulduktan son
ra, dilekçe ve beyanın iki nüshası, sigortalı
hesap fişinin iki nüshası (bir nüshası işyerinde

(Devamı sayfa 13 de)
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YOL'DA

MERASİM

Fb. Müdürü Cahit ALP 5. yıllık hizmetinden dolayı Baştemsilcimiz
Lütfü Smar'ı tebrik ederken.

OTO-YOL SANAYİİ A.Ş. işyerinde Top-
lu-iş Sözleşmemizin ilgili maddesi gereğince
işyerindeki hizmetleri 5 ve 10 yıl ını bulan
üyeler için tertiplenen tebrik ve taltif me
rasimi bu yıl 6 Nisan 1973 günü işyerinde ya
pılmıştır.

Sendikamız adına Genel Başkan A. Aydın
Özeren ile Genel Sekreter Sami Ataç'ın iştirak
ettikleri merasimde, işveren temsilcilerinin tü
münün bulunduğu gibi her zaman OTO-YOL
personeli i le beraber olmakta gurur duyan es
ki Genel Müdür Sayın İnan Kıraç da onur ver
mişlerdir.

liiınfAİfS'i^

İt

Merasim Genel Müdür Sayın Cahit Alp'in
konuşması ile saat 16.30 da açılmıştır. Sen
dikamız adına söz verilen Genel Başkan A.
Aydın Özeren, konuşmasında; "Amacımız her
işyerinde kıdemli işçilerin çoğalması ve dola-
yısile emekli hakkını kazanana kadar güven ve
huzur içinde çalışmasıdır" diyerek sözlerine

vermiştir. Bilâhare son konuşmayı eski
Genel Müdür inan Kıraç yapmış olup, "Her ne
kadar OTO-YOL'dan ayrı isem de her zaman
sizinle beraberim" demiş ve OTO-YOL'un bü-

.. ceğini, kadrosunun ilk planda 1000 kişi-
cıkacağını beyan etmiştir. Konuşmalardan

■  sonra Holdingte ve Oto-Yol
daki hizmeti 10^ yılını bu
lan bir arkadaşımız ile 5.
yılını dolduran 68 arkadaşı
mıza sıra ile başarı plaket
leri ve müessesenin rozeti
verilmiştir. Merasim davet-
lirere ve işyerinde çalışan
lara verilen kokteylle sona
ermiştir.

.üs'..:.

Sendikamız Genel Başkanı A. Aydın Özeren işyerindeki hizmeti 10. yı
lını dolduran Orhan BOOUR'a rozetini takarken.



SENDİKAL
Dl$ HABERLER
İSPANYA'DA
ARTMAKTA OLAN BASKI

İspanya'da ağzını açan to
kat yemekte veya ağzı kapa
tılmaktadır. (HOAC)'nin li
derleri olduğu bildirilen 5 işçi
daha Franco rejimi tarafından
uzun süreli mahkûmiyet tale
biyle yargılanmaktadır, üçü
kadın olup, biri Marta Peredo
Escobedo olup, teşki lât baş
kanı bulunmaktadır. Teşkilât
hukukî kuruluş olasına rağ
men gayri kanunî propoganda
yapma suçundan her biri 4'er
sene mahkûmiyet ve 25.000'-
er peseta para cezası ile yar
gılanmaktadır. Yargıç ise
IMF'e bağlı USO Sendikası
nın 10 işçisine toplam 122
sene hapis cezası talep eden
yargıçtır.

SENDİKACILAR
MÜZAKERESİZ TEVKİF
EDİLMEKTEDİR

ispanya'da Bilbao bölge
sindeki Astilleros Espanoles
gemi inşa endüstrisindeki iş
çiler sempati grevine gitmiş
ler, bu hareket bölgedeki di
ğer müesseselere de sirayet
etmiştir. 1 Şubat Salı günü 5
gemi inşa işçisi miting tertip
etmek suçundan tevkif edil
miştir. Bunlardan Nicolas Re-
dondo ve Jose Antenle Sara-
ziboi demokratik sendika üye
si olmakla itham edilmişler ve
yargılanmadan birine 200.000
peseta, diğerine de 100.000
peseta para cezası takdir edil

miştir. Bu iki şahıs halen ha
pistedir. İMF ispanyol Hükü
meti nezdinde olayı protesto
etmiştir. Ayrıca İLO'ya bağl ı
teşki lâtlar dünyadaki İspanyol
çevrelerini protesto etmeleri
için harekete geçirilmiştir.

İTALYA — 250 BİN
METAL İŞÇİSİ ROMA'DA
NÜMAYİŞ YAPTİ

üzol sektörün mi llî sevi
yede yeni toplu pazarl ık mü
zakerelerine oturmayı" reddet
mesi üzerine İtalya'nın her ya
nından gelen 250 bin işçi 9
Şubat günü Roma'da bir pro
testo yürüyüşü yapmışlardır.
Gelecek 5 hafta içersinde her
müessesede 40 saat yekûn tu
tarında zaman zaman kısa sü
reli iş durdurma dalgası plân
lanmış, ayrıca metal işçileri
bununla da yetinmeyerek plân
larına sokak nümayişlerini de
almışlardır. Bütün bunlara i lâ
veten endüstriel işçiler için 23
Şubat günü tesannüt grevi
ilân edilmiştir.

İSVEÇ'İ ZİYARET

Dünya oto konsülü koordi
natörü Burton Bendiner ve
Genel Sekreter Yardımcısı
Werner Thönnessen 4 ve 8
Mart tarihleri arasında isveç'i
ziyaret edip, İsveç metal iş
çileri ile Aralık ayında ortak
laşa hazırlayacakları çalışma
nın insancıllaştırılması konulu
seminer için hazırlıklara baş
lamışlardır. Bu çalışmalar es

nasında bel li başlı oto fabri
kaları ziyaret edilmiş Svenska
Metali in mahallî Başkanı
Bertlundin ve Nordic Metal
İşçileri Federasyonu Sekreteri
Birger Viklund'la temaslar ya
pılmıştır.

İŞÇİ EMEKLİLERİNE

MESKEN KREDİSİ

VEREBİLMEK İÇİN

ÇALIŞMALAR YAPİLİYOR

Türkiye işçi Emeklileri
Cemiyeti'nin toplantısında bir
konuşma yapan eski Çal ışma
Bakanı Ali Rıza Uzuner, işçi
emeklilerine de mesken kredi
si verebilmek için çalışmalar
yapıldığım açıklamıştır. Aynı
toplantıda açıklandığına göre,
artan hayat şartları karşısında
emekli işçilerin mağdur olma
maları için çalışmalar yapıl
maktadır. Bildirildiğine göre
emekli işçilerin maaşiarı iki
yılda bir günün şartlarına gö
re ayarlanabilecektir.

Daha önce işçi emeklileri
nin maaşlarını artıran kanun
teklifinin Meclis'ten çıktığı bi
linmektedir. Bu kanuna göre
halen işçi emeklilerinin eline
geçen maaşlarının % 10 ilâ
40 oranında artması beklen
mektedir. Tatbikat Nisan çyın-
da başlamıştır.



OLAYLAR

CHRYSLER'DEN HABERLER

5 Nisan 1973 tarihinde

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. his
sedarları RUŞENSAD; Firma
sından, Sayın Rıza Sadıkoğlu,
Sayın Aslan Sadıkoğlu, Sayın
Hulûsi Engül. TATKO: Firma
sından, Sayın Mustafa Yal-'
man. Sayın Alp Yalman, ÇİFT
ÇİLER; Firmasından, Sayın
Emin Çiftçi. CHRYSLER SA
NAYİ A.Ş. İdare Meclisi aza
larından Sayın Rasim Cenan-
ni. Sayın Orhan Mersinli.
ÇİTESAD: Firmasından Sayın
Tuncan Tontaş. CHRYSLER
Kamyon ve Kamyonet Fabri
kasına yapmış oldukları neza
ket ziyaretinde fabrika ilgili
lerinden çal ışmalar hakkında
bi lgi alarak memnuniyetlerini
ifade etmişlerdir. Her geçen
gün günlük ünitenin artması
nın başarısını fabrika perso
neline ait olduğunu fabrika
idarecilerine bi ldirerek fabri

kadan ayrılmışlardır. .

MAKİNE VE KİMYA
ENDÜSTRİSİ KURUMU İLE
federasyonumuza
BAĞLI TEŞKİLÂTLARIN
Yürüttüğü sözleşme
NETİCELENDİ

MKEK ve MESS İşveren
ler Sendikası ile İç Anadolu
Bölgesi Metal - iş ve Kırıkka
le Metal - iş Sendikaları i le
müştereken Federasyonumu
zun yürüttüğü toplu iş sözleş
mesi 12 Nisan 1973 günü
imzalanarak neticelenmiştir.

Beşinci dönem toplu iş

sözleşmesi 14.000 işçiyi kap
samakta ve yeni haklar getir
mektedir.

1  Ocak 1973 tarihinde

başlayan toplu sözleşme i le
işçi ücretlerine birinci sene
saatten 110 kuruş, ikinci se
ne 100 kuruş ve her sene sa
at ücretleri 5 kuruş emek zam
mı ile 10 kuruş kademe ter
fihi getirilmekte, tıkanıkl ığı
önlemek bakımından kademe

sayısı 16'ya çıkarılmaktadır.
Yemek üçretleri arhrılarak

550 kuruşa yükseltilirken kı
dem ve ihbar sürelerine de
yeni artışlar sağlanmış, ihbar
süreleri 14 haftaya, kıdem
tazminatı da 25 güne çıkarıl
mıştır. Kıdem tazminatında iş
kazası, meslek hastalığı, ölüm
ve emekliye ayrılması halinde
bu süre 45 gün üzerinden öde
me yapı lacaktır.

Bu dönem kamu sektörü
nün en yüksek ücret artışları
ile sosyal yardımlara malik
olup, MESS İşverenler Sendi-
kasınca imzalanan toplu iş
sözleşmesi Federasyonumuz
ve ona bağlı sendikaların za
feri olarak nitelenmektedir.

TÜRK - İŞ GENEL KURULU
TOPLANIYOR

Yurdumuzun en üst işçi
teşekkülü olan Türk - iş Kon
federasyonunun genel kurul
toplantısı 28 Mayısta Anka
ra'da toplanacaktır. Yapılacak
toplantının hazırl ıkları hızla
i lerlemektedir. Birçok yurt ve
işçi sorunlarının ele al ınacağı

İÇ HABERLER
toplantıya büyük ehemmiyet
verilmektedir. Toplantıya katı
lacak delegelerin şimdiden
gruplar halinde ön çal ışmalar
yaptığı, bazı sendika liderleri
nin fikirleri kanalize etmek
için görüşmelerde bulunduğu
duyulmaktadır.

Bilindiği gibi toplantının
daha önce 7 Mayısta izmir'de
yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak Yeni Dernekler Kanu
nunun âmir hükümleri karşı
sında toplantının Ankara'ya
alınması zarureti doğmuştur.
Bir hafta süreceği tahmin edi
len toplantıya sendikamız icra
heyeti de delege olarak iştirak
edeceklerdir.

BORÇLANMA İÇİN YENİ
TASARI HAZİRLANİYOR

İşçilerin sigortasız geçen
hizmetlerinin borçlanma yolu
ile sigortalı geçen hizmetleri
ne eklenmesi için çalışmalar
yapılmaktadır. Bi lindiği gibi
Anayasa Mahkemesi borçlan
ma ile ilgili 1186 sayılı kanu
nun geçici 3'üncü maddesini
iptal etmiş ve karar 1 Marttan
itibaren meriyete girmişti .

Bu boşluğu gidermek ve
işçilerin borçlanma yolu ile
hizmetlerini sigortalılık süre
lerine ekleyebilmeleri için Ça
lışma Bakanlığınca tasarı ha
zırlandığı öğrenilmiştir.
ma Bakanlığından bildirildiği
ne göre tasarı Anayasa Mah
kemesi'nin iptal gerekçelerim
göz önünde tutarak hazırlan
maktadır.



TOPLU IŞ SÖZLEŞMELERİ
BİTEN SÖZLEŞMELER :

AYSAL TEL VE TEL MAMULLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

Gebze'de kurulu bulunan Aysal Tel ve
Tel Mamulleri Limited Şirketi işyeri geçtiği
miz Kasım ayında teşkilâtlanarak Sendikamızın
bünyesine atılmıştır. Birinci dönem Toplu-iş
Sözleşmesi toplantılarına 4 Ocak 1973 tarihin
den itibaren devam edilmiş olup, Toplu-iş Söz
leşmesi 20 Mart 1973 tarihinde imzalanmıştır.
Yeni Toplu-iş Sözleşmesi 1 Ocak 1973 tari
hinden itibaren iki yıllık olup üyelerimize sağ
lanan hak ve menfaatlerin bazıları aşağıda be
lirtilmiştir.

— Kıdem tazminatı her yıl için (30) günlük
ücreti üzerinden ödenir.

—- İhbar tazminatı çalışma sürelerine göre
kanuni müddetlere 7. 10. 12 ve 15 gün
ilâve edilerek ödenecektir.

— Dinî bayramların arife günü tam gün üc
retli izin verilir.

— Yıllık izinlerde ayrıca 500 TL. tatil ikra
miyesi verilir.

— Fazla çalışmalar % 75, hafta tatili ve ge
nel tatillerde çalışmalar % 100 ödenir.

— 24 Temmuz günü İşçi Bayramı olarak üc
retli izin verilir.
— İkramiye yılda 45 yevmiye tutarında öde

nir.

— Saat ücretlerine 1 inci yıl 125 kuruş, 2 nci
yıl 135 kuruş zam yapılır.

— Çocuk parası her çocuk için ayda 25 TL.
ödenir.

— Tahsil yardımı ilkokul 250 TL, ortaokul
300 TL., lise 400 TL., yüksek okul 750
TL. ödenir.

—^ Evlenme yardımı 800 TL .
— Doğum yardımı 750 TL.
— Ölüm yardımı : üyenin ölümü halinde 5000

TL., yakınlarının ölümünde 1000 TL.
— Yakacak yardımı yılda 550 TL.
— Sendika temsilcilerinin de bulunduğu Di

siplin kurulu.

SIĞMA DÖKÜM SANAYİİ

LİMİTED ŞİRKETİ

Gebze - Çayırova'da kurulu bulunan bu
işyeri ile Toplu-iş Sözleşmesi normal koşul
larda yapılamamış olup, işverenlerin Sendika
lara karşı tutumlarının ne derece samimi ol
duklarının açık örneği burada görülmüştür.
Toplu Sözleşme müzakerelerine oturmaktan
imtina eden ve yanıltılan bu işyeri işvereni uz
laştırma toplantılarında tekliflerimizi hemen
hemen aynı kabul etmekten kaçınmamıştır.
1 Mart 1973 tarihinden itibaren iki yıl süreli
olan Toplu-iş Sözleşmesi ile üyelerimize sağ
lanan hak ve menfaatlerden bazıları şöyledir.

— Kıdem tazminatı her yıl için 20 günlük üc
ret ödenmesi,

— İhbar tazminatı kanuni sürelere 7 şer gün
ilâve edilir.

— Dinî bayramların arife günleri yarım gün
tatilden sayılır.

— Üyelere seyyanen 1000 TL. ikramiye ve-
riiir.

— Ücret zamları üyelerin ücretlerine 480 TL.
zam yapılmıştır.

— Evlenme, doğum, ölüm ve çocuk parası gi
bi birçok yardımlar da sağlanmıştır.

DEVAM EDEN VE YENİ BAŞLAYAN

SÖZLEŞMELER :

E.C.A. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş.

Kartal - Maltepe'de kurulu bulunan ECA
PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyeri i le Sendi
kamızın ikinci dönem Toplu-iş Sözleşmesi mü
zakereleri maalesef olumlu yolda bitmemiştir.
Ücretleri ile beraber iş güvenliğinin üzerinde
hassasiyetle duran Sendikamız, ' bu hususta
başta işveren Sendikası MESS olmak üzere.
İşverenlerin de muhalefeti ile karşılaşınca u-

(Devamı sayfa 13 de)
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475
SAYILI İŞ KANUNUNUN 76'ncı MADDESİNE
İSTİNADEN HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA
ONAYLANAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK BAKANLAR
KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ

VE RESMİ GAZETENİN 19 ŞUBAT 1973 TA
RİH VE 14453 SAYILI NÜSHASINDA YAYIN
LANMIŞTIR. YAYIM TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE
GİREN BU YÖNETMELİĞİ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA YA
YINLAMAKTAYIZ.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARİ
HAKKINDA TÜZÜK

Kapsam :
Madde 1 — İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili

çalışmalarda bulunmak üzere işçi sağlığı ve iş güven
liği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu ku
rulların kuruluş tarzları çalışma usulleri, ödev ve yet
kileri bu tüzükte belirtilmiştir.

Kurulların kurulacağı işyerleri :

Madde 2 — İş Kanununun 6 ncı maddesi uyarın
ca sanayiden sayılan ve devamlı olarak en az elli işçi
çalıştıran (Elli dahil), altı aydan fazla sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde, her işveren, bir işçi sağlığı ve
işgüvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür.

İşverene bağlı fabrika, müessese, işletme veya iş
letmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hal
lerde de, bunların herbirisinde ayrı birer işçi sağlığı
ve işgüvenliği kurulu kurulur.

Kurulların kuruluşları :

Madde 3 — işçi sağlığı ve işgüvenliği kurul ları,
aşağıda belirtilen kimselerden oluşur;

a) İşveren veya işveren vekili,
b) İşyeri güvenlik şefi, yoksa işyerinde işçi sağ

lığı ve işgüvenliği konularında görevli teknik bir kişi,
c) İşyeri hekimi,
d) Sosyal işler danışmanı, yoksa personel veya

sosyal işleri yürütmekle görevli bir kişi,
e) Varsa sivil savunma uzmanı,
f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta,
g) 274 sayılı Kanunun değişik 20 inci maddesi

hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcile
rinin kendi aralarından seçecekleri bir işçi, işyerinde
sendika temsiicisi yoksa, o işyerindeki işçilerin yarı
dan faziasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek
bir işçi,

Kuruiun başkanı işveren veya vekili, sekreteri ise
(b) bendinde sözü edilen kişidir.

(b), (c), (d), (e) bentlerinde gösterilen üyeler,
işveren veya işveren vekili tarafından atanır.

(f) bendinde belirtilen üye, o işyerindeki formen,
ustabaşı, veya ustalar tarafından seçilir.

(f) ve (g) bentlerinde sözü geçen kurul üyeleri
nin, aynı usullerle birer de yedekleri seçilir.

Kurulların ödev ve yetkileri;

Madde 4 — işçi sağlığı ve işgüvenliği kurulları
nın ödev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) İşçi sağlığı ve işgüvenliği konuiarında o iş
yerinde çaiışanlara yol göstermek, işyerinde işçi sağ
lığı ve işgüvenliğlne ilişkin tedbirleri tespit etmek ve
işveren veya işveren vekiiine tekliflerde bulunmak, iş
yerinin niteliğine uygun bir işçi sağlığı ve işgüvenli
ği iç yönetmeliği tasiağı hazırlamak ve işverenin veya
vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygula
masını izlemek,

b) Makina ve tezgâhlarla gerekli koruyucuların
güvenlik verici bir şekilde yerleştirilmesi, uygulanan
çalışma usulleri, kullanılan malzeme, kişisel korunma
araçları, işyerinin temizliği gibi işyerinde, işçi sağlı
ğını ve işgüvenliğini sağlayacak bir düzen kurulması
İçin işverene veya işveren vekiline tekliflerde bulun
mak,

c) Ölüm veya sürekli işgörememezlikle sonuçla
nan her iş kazası veya meslek hastalığında yahut işçi
sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde, gerek
li araştırma, inceleme ve soruşturmayı yapmak, alın
ması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işve
ren veya işveren vekiline vermek,

d) işyerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği eğitim
ve öğretimini' planlamak, bu konu ve kurallarla İİ9İİ'
programları hazırlamak, işverenin veya işveren vekili
nin onayına sunmak ve uygulanmasını izlemek.

e) İşyerinde işçi sağlığı ve işgüvenliğinin sag^
lamp yerleştirilmesi ve geliştiriimesi, bu konuda 1 1
gilinin devamı ve pekiştiriimesi için yayınlar yapma ,

(Devamı arka sayfada)



konferanslar verdirmek ve benzeri çalışmalarda bulun
mak,

f) Tesislerin bakım ve onarımlarında gerekli gü
venlik tedbirlerini planlamak ve kontrol etmek,

g) İşyerlerinin özelliklerine göre işçilerin peri
yodik sağlık muayene ve kontrollerinin yapılıp yapıl
madığını izlemek,

h) İşyerinde yangınla ilgili tedbirlerin yeterliği
ni ve ekiplerin çalışmalarını izlemek, bu konuda işve
rene veya işveren vekiline tekliflerde bulunmak,

ı) Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilik
leri izlemek, bu konudaki bilgileri toplamak ve değer
lendirmek ve bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasını tek
lif etmek,

j) İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili,
yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değer
lendirmek ve elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın
çalışma programında yer alacak hususları tespit etmek
ve işverene teklifte bulunmak.

Kurulların çalışma usulleri :

Madde 5 — işçi sağlığı ve işgüvenliği kurulları,
inceleme, denetleme ve uyarmayı öngören bir düzen
içinde ve aşağıdaki esasları gözönünde bulundurarak
çalışırlar :

a) Kurullar en az ayda bir kere toplanır. Top
lantının gündemi, yeri, günü ve saati, kurul başkanı,
bulunmadığı hallerde kurulun sekreteri tarafından top
lantıdan en az kırksekiz saat önce kurul üyelerine bil
dirilir.

Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilirler.
Bu istek, kurulca uygun görüldüğünde, gündem buna
göre değiştirilir.

b) Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerekti
ren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri ku
rulu olağanüstü toplantıya çağırabil ir. Bu konudaki
tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması
gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine
göre tespit olunur.

c) Kurulun olağan toplantılarının süresi, toplam
olarak, ayda yirmidört saati geçemez. Kurulun toplan
tılarında geçecek süreler, günlük çalışma süresinden
sayılır. Bu toplantıların günlük çalışma saatleri içinde
yapılması asıldır.

d) Kurul, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile veri
lir. Oyların eşitliği hal inde, başkanın oyu kararı sağlar

Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir neden
le toplantının yapılamadığı hallerdei durumu belirten
bir tutanak düzenlenir.

e) Her toplantıda, görüşülen konularla ilgin ola
rak bir tutanak düzenlenir. Toplantıya katılan başkan
ve üyeler tarafından imzalanır. İmzalı tutanak ve ka
rarlar sırasiyle özel dosyalarda saklanır.

f) Toplantıda alman kararlar gereği yapılmak
üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca işçilere duyurulma
sında fayda umulan konular, işyerinde ilân edilir.

g) Her toplantıda, önceki toplantıya ilişkin ka
rarlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında, başkan
veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi
verilir ve gündeme geçilir.

işverene bağlı birden çok kurullar arasında işbir
liğinin sağlanması :

Madde 6 — 2 nci maddenin ikinci fıkrası kap
samına giren işveren kendisine ait birden çok işyerle
rinin her birinde kurulacak işçi sağlığı ve iş güvenliği
kurullarının çalışma usullerini düzenlemek, iş ve gö
rüş birliğini sağlamak amaciyle bu işyerlerine ait işçi
sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili raporları en az altı ay
da bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarını toplayarak
inceler. Bu raporları gözönünde tutarak alınması gere
ken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar.

İşveren veya işveren vekilinin yükümlülüğü ;

Madde 7 — İşveren veya işveren vekili, toplantı
için gerekli yeri, araç, gereç vb, ihtiyaçları sağlamakla
yükümlüdür.

Kurulların yükümlülüğü :

Madde 8 — İşÇİ sağlığı ve iş güvenliği kurulları,
yapacakları teklif ve tavsiyelerde, işyerinin durumunu
ve işverenin olanaklarını gözönünde bulundururlar.

Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri
meslekî, teknik ve çalışma metodlarına ilişkin sırları
gizli tutmak zorundadırlar.

Kurullar, işçi sağlığı ve iş güvenliğini denetime
yetkili memurların kendi işyerlerinde yapacakları çalış
maları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar.

işçilerin yükümlülüğü :

Madde 9 — işçiler', işçi sağlığı ve iş güvenl iği
kurullarınca kendilerini ilgilendiren konularda alınan
kararlara, uygulanan tedbirlere, konulan yasaklara uy
mak zorundadırlar. Uygulamada karşılaştıkları güçlük
lerden kurula bilgi verirler.

Yürürlük :

Madde 10 — 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı
iş Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırla
nan ve Danıştay'ca incelenmiş bulunan bu Tüzük hü
kümleri Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Yürütme :

Madde 11
rulu yürütür.

Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Ku-
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Sağlık Sohbeti:

KAN NAKLİ
Dr. VEDAT ONAN

Bir tarihte bir Anadolu köyünde bıçakla
narak öldürülen bir gencin cesedini savcı ile
birlikte muayene etmiştik. Öyle önemli, derin
yaralar yoktu. Sadece kasık yakınında damar
da açılan küçük bir delikten kanın büyük kıs
mı akmış, çınar gibi delikanlı gürleyip gitmiş
ti. Derhal yapılacak bir cerrahi müdahale ve
kan nakli büyük ihtimalle kurtarabilirdi bu
genci.. "Dikkat kan aranıyor" şeklindeki rad
yo anonsları arkasındaki gerçek, bir türlü unu
tamadığım bu vakanın benzerlerini kurtarmak
çabasından başka bir şey değildir. Çaresizlik
içinde çırpınan tıp mensupları kanlarını ver
meye gelenlerin bu mert ve asil davranışlarını
şükran ve hayranlıkla karşılarlar. Gerçekten, o
anda tıbba ve dolayısıyla insanlığa yapılacak
daha şerefli bir hizmet yoktur.

Şüphesiz okurlarımız şu sorunun cevabını
merak ederler : Kan nakli (transfüzyon) acaba
hangi hâl ve hastal ıklarda yapıl ır?

Başta âcil cerrahi kan kayıpları geliyor.
Kesici ve ateşli silâhlarla yaralanmalarda, tra
fik ve. iş kazalarında böyledir. Kahil bir insa
nın damarlarında takriben 5 litre kan bulunur.
Bunun bir iki litresinin kaybı kan naklini gerek
tirir.

Bedenin geniş yanıklarında ve darbeye
maruz kaldığı hallerde şok durumu ortaya çı
kar. Şokta damarlar genişler, mevcut kan bü
yüyen damar boşluğunu dolduramaz. Tıpta
şok hallerinde de kan verilir.

Kan nakli yapılacak diğer bir durum yeni
doğan bebeklerin tehlikeli sarılık (ikter) belir
tileri göstermeleridir.

İç hastalıklarına gelince, halkın kan kan
seri dediği (lösemi) lerde, sinsi kanamalarda,
(anemi) denilen kansızlıklarda ve nefrit sonu
(üremi) lerde kan nakli tedavisi yapılmaktadır.

Burada biraz (kan grupları) na değin
mek isteriz. Yaralı ve hastalara rastgele kan

verilemiyeceğini, uygun grupta kanın tedari
ki gerektiğini herkes bilir. Nakledilen" kan grup
olarak uygunsuz ise içindeki alyuvarlar önce
birbirlerine yapışır, sonra da erirler. Sonuç he
men daima ölümdür.

İnsanların kan grupları iki çeşittir. Kan
nakillerinde bu çeşitlerin herbirine uygunluk
şarttır. Bu çeşitler için tıpta (sistem) deyimi
kullanılır.

I — A B O sistemi : Bu sistemde her şa
hıs O, A, B veya AB gruplarından birine girer.
Hastaya tercihan kendi grubundan, buna im
kân olmayan durumlarda da uygun başka bir
gruptan kan verilir. Şöyleki :

1) O grubu kan O, A, B ve AB grubu has
talara,

2) A grubu kan A ve AB grubu hastalara,
3) B grubu kan B ve AB grubu hastalara,
4) AB grubu kan sadece AB grubu has

talara verilebil ir.
II — Rh sistemij Bu bakımdan insanlar

(Rh negatif) veya (Rh pozitif) olurlar.
1) Rh negatif kan Rh negatif ve Rh po

zitif hastalara verilebilir.
2) Rh pozitif kan sadece Rh pozitif has

talara verilebilir. Rh negatif hastalara verildi
ğinde tehlikeli olur. Diğer taraftan, babanın
Rh pozitif, annenin Rh negatif olduğu halior-
görülmesi mümkündür ve dolayısıyla anne has
tanede doğum yapmalıdır.

Özetle diyebiliriz ki ; Bir şahsın tam ola
rak kan grubu her iki sistemdeki gruplarının
ayrı ayrı tayini ile ortaya çıkar. Örneğin : O Rh
pozitif, B Rh negatif, AB Rh pozitif, v.s... Sa
dece O grubu, A grubu demek kâfi değildir.

Son olarak okurlarımıza her insanda do
ğuştan var olan kan grubunun ölünceye kadar
değişmeden aynı kaldığını belirtelim.

Hoşça kalınız..
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ISCİ GÖZÜ İLE

BAZI GERÇEKLER
Memleketimizde işsizlik ve pahal ılık

cözül-* sorununun büyümesi, bu problemin
i mesi için yapılan çalışmaların yetersiz oldu-
* ğunu gösteriyor. Yurdumuzdaki işsizlerle
* yurt dışındaki "işçilerimizin" sayı larını top-
% ladığımız zaman işsizliği veya işgücü kaybı-
I nı anlayabiliriz. Vatanımızda'çalışmaktan,
* yaşamaktan yoksun olan bu işsiz yığınına

ve memleketimiz yararına yeni işyerleri, fab-
* rikalar yapılmazsa bir çeşit lokavt yapılmış
%
I  Gerek gereve karşı lokavtın ve gerekse
* işsizlik lokavtının kaldırılması yurdumuzu
* sefaletten ve çetin şartlardan kurtarabilir.
* Bu sorunun çözümü için birbirimize anlayış
^ göstermeliyiz. '
*  işsizlik bir yandan işverenlerin işçi
* bulma şansını artırırken, diğ0r yandan işsiz-
^ lerin veya işçilerin iş bulrpa imkânını veya
* ücretlerini düşürmektedir. Düşük ücretlerin
» yetersizliği şartları içinde işçiler fazla me-
I saiye razı veya mecbur edilerek cal ıştırıl-
% ması çok yorulmasına, sağhk durumlarının
I bozulmasına ve çalışma emniyetlerinin ye-
I tersizliği nedeni ile iş kazalarına uğramak

tadırlar.
Her şeyin en kötüsünü ve en

bile satın almaya gücü yetmeyen
âdisini
isçiler.

muhtemel bir lokavt tehdidine rağmen üc
retlerine bir ekmek parası zam yapılması
veya pahal ılıkla mücadele için kanunların
ve toplu iş sözleşmeleri imkânlarınca grev
silâhlarına sarılıyorlar. Grevler ve dokuz ay
dan beri süren Kroman Çelik grevi işçilerin
temel ihtiyaçlara duyduğu zarureti veya pa
hal ı l ığı ifade etmeye yetmez mi?

Durum bu iken taraf menfaatlerini bir
yana bırakarak memleket menfaatlerini göz-
önüne alan ve isteklerinden fedakârlık ya
parak anlaşmaya yanaşan işçi sendikalarına
anlayış ve ilgi gösterilmiyor. Anlaşmazl ık
ların sürdüğü bu halleri ve grev kırıcıl ığını
olgunluk ve sürprizle karşılayan işçi sendi
kalarına ilgili taraflar saygı göstermelidir.
Aksi halde greve sadece birkaç işçi veya
fabrika değil, yığınların hazır olduğu unu
tulmamal ıdır.

işsizlik, pahalılık ve lokavt sorunları
nın çözümüne faydalı olacak bilim ve çal ış
malara karşı zorluk gösteren menfaatperest
lere daha fazla müsaade edi lmemesi için
millî menfaatlerimiz ve bu gerçekler göz
önüne alınmal ıdır.

Muammer GÜL
FEN-IŞ ALÜMİNYUM
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SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI :
(Baştarafı sayfa 4 de)
kalır), nüfus hüviyet cüzdanı sureti ve nüfus Sigorta sicil numaram .. . '='ır.
hüviyet cüzdanının aslı ve sigortalının iki adet Gereğinin yapılmasını rica ederim,
vesikalık fotoğrafı ile Kurum Şubesine müra- Ev adresi : Sigortalının adı ve soyadı
caat edilir. Belgeler ilgililerce havale edilerek (İmza)
evrak kaydından geçer ve müracaat memuru- Ipul yapıştırılmaz)
na verilir.

Beyan :
Bu suretle yaşlılık sigortasından yazılı o-

larak tahsis talebinde bulunulmuş olur. Sigortalı olarak son defa çalıştığım işye
rinden tarihinde ayrıldım.

2  Posta ile müracaat: Sigortalı olarak çalışmaya başlarsam key-
Sigortal ınm bulunduğu yerde Kurum Şu- fiyeti derhal yazı ile Kuruma bildireceğim,

besi yoksa, bu takdirde aşağıdaki örneğe gö-
re bir dilekçe ile en son çalıştığı işyerinin bag-
İl bulunduğu Kurum Şubesine, bu rnumkun ol-
madığı takdirde bulunduğu yere en yakın Ku- Dilekçeye, sigortalının başka sigorta sicil
rum Şubesine ya da Sosyal Sigortalar Kuru- ^3,33 yg^.iacak, ayrıca E-
mu Genel Mudurluğu Ankara adresine mura- ,35; geçmiş hizmetleri var-
caat edilir. ^3 Sanjığ, sidl numarası kaydedile-

Dilekçeye, beyan kâğıdı, nüfus hüviyet çektir,
cüzdanını tasdikli bir sureti ve iki adet vesi- Müracaat zarrranı :
kalık fotoğraf eklenir. Yaşlılık aylığı, sigortalının yazılı müra-

Posta ile yapılacak müracaatlarda dilekçe caatı tarihini takip eden aybaşından itibaren
ve beyan örnekleri : başlar. Meselâ Mayıs ayının herhangi bir gü-

,  ̂ nünde müracaat eden sigortalının yaşlılık ay-
Sosyal Sigortalar Kurumu . , □lığı, 1 Hazirandan itibaren başlar. Bu itibarla,

Müdürlüğüne çalışan bir sigortal ının kazanç kaybına uğrama-
;  ması için işinden ayrılmadan önce Kurumdan

Yaşlıl ık sebebiyle çalışmakta olduğum gerekli belgeleri alıp doldurması ve ayın son
işyerinden tarihinde günlerine doğru işinden ayrılarak Kuruma mü-

ayrıldım. racaat etmesi gerekmektedir.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
(Bgştarafı sayfa 8 de)
yuşmazl ık tutanağı tutulmuştur. Gerekli presö-
dürün yürütülmesi için onu istanbul Bölge Ça
l ışma Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.
AK-KARDAN SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sendikamızın Gebze - Çayırova'da kurulu
bulunan ve teşkilâtlandırılarak bünyemize yeni
katılan bu işyeri ile ilgili çağrı presödürü ta
mamlanmış ve yetki alınarak toplu Sözleşme
müzakerelerine başlanmıştır. Toplantılara iş
yeri temsilci lerimizin de iştiraki ile devam e-
dilmektedir.
YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Çayırova'da kurulu bulunan YÜÇEL BO
RU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş. işverenleri

ile Toplu-iş Sözleşmesi görüşmelerine 29 Mart
1973 tarihinde başlanmış olup bugüne kadar
üç toplantı yapılmıştır. İşyerinin birinci dönem
Toplu-iş Sözleşmesi olan toplantılarına gerek
işveren sendikası (MESS) te ve gerekse Sen
dikamız Genel Merkezinde devam edilmekte
dir.

TOE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş.
1 Mayıs 1973 tarihindn itibaren Sendika

mızın ikinci dönem Sözleşmesini yapacağı
TOE işyerinde bütün hazırl ıklar tamamlanmış
ve ilk toplantı 28.4.1973 günü Şirket Merke
zinde yapılmıştır.
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Bizim Kösemiz

EVLENME :

★ ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerinde,
çal ışan üyelerimizden Mustafa Çaylak ile,
Zülfiye Çaylak evlenmişlerdir. Yeni evlile
ri içtenlikle kutlar, ömür boyu mutluluklar (
dileriz.

Haber aldığımıza göre; Sendika Genel
Sekreteri Sayın Sami ATAÇ'ın FİLİZ adın
da bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.
Anne ve Babayı tebrik eder, yavruya uzun
ömürler dileriz.

OTOMOBİL-İŞ Yazı Ai lesi

DOĞUM

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden Sabri Aktaş'ın erkek, D. Yıl
maz Yetiş'in erkek, Hulusi Taş'ın erkek,
Şakir Akpınar'ın erkek. Yalçın Yönyüksel'in
erkek, ismet Kavakçı'nın erkek, Aşir Ayaz'ın
kız, Kemâl Geyik'in kız çocukları,
ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin;
de çalışan üyelerimizden Osman Gökka-
ya'nm kızı, Ali Böbreksiz'in kızı, Hüseyin
Solmaz'ın kızı. Ramazan Ünlünün kızı. Ha
let Ekincinin kızı. Haydar Karahan'ın oğlu,
dünyaya gelmişlerdir. Genç anne ve baba
ları tebrik eder, yavrulara uzun ömürler
dileriz.

ÖLÜM :

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çal ışan
üyelerimizden Remzi Kabay'ın çocuğu,
Mehmet Çobandere'nin annesi. Doğan Öz-
nur'un babası, Hilmi Aksu'nun babası, öz-
demir Çevik'in annesi.

KARMAŞAN, KARTAL MAKİNA SANAYİİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz Ali Sulude-
re'nin Eyüp adında oğlu,
vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumeleri
rahmetle anar, üyelerimizin acılarını pay
laşarak baş sağlığı dileriz.

YAZISIZ (Mümtaz YENER)
14



SÜR KÖSEMİZ

SESİMİZ

İşçiyiz hepimiz geçim gayemiz.
Bileğimiz çeliktir açık alnımız.
Davamız birdir beraber oldukça.
Yurdumuzda ilerler sanayimiz.

Aldığımız beş kuruşu çok gören varsa.
Kendimiz harcamadan ona veririz.
Sırtımızdan milyon kazanırlarken,
Gözümüzü çıkarsalar bile güleriz.

İşçidir sanayinin temeli,
Yurdumuzun güzel leşmesidir emeli.
Sırt sırta verip çal ışır, durmaz.
Bu tür işçiyi hor görmek olmaz.

Yurdumuzda Demokrasi hür oldukça
içimizde coşar vatan hizmeti.
Engel olamaz kimse çalışmamıza.
Tüm bir ve beraberdir İşçi kitlesi.

A.K.K.

YOLUMUZ

Cumhuriyet yolunda durmadan gideceğiz
Atatürkün izinde and içtik öleceğiz
İşçilik büyük şeref çalışmak emeğimiz
ilerleyip kalkınmak bizim de dileğimiz.

Kurulmuş düzenimiz sağlam anayasamız
Yıkmaya çalışanın karşısında biz varız
Sözümüz namus sözü ATATÜRK'tür yolumuz
İşçi lik bir şereftir mutluluktur sonumuz

Çizilen yolumuz var tarihlerde yazıyor
Türk İŞÇİSİ her zaman eserler yaratıyor
Ulu ATATÜRK'ümüz kalbimizde yaşıyor
Cumhuriyet sevgisi doluyor da taşıyor.

Ender OKAN - CHRYSLER
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soldan sağa : 1) Mi l li bir petrol şirketimiz.
2) Deniz ortasında kara parçası - Askeri ye
mek taşıma kabı. 3) Yabancı dil bilen. 4) Si
nirli - Tanrıya veri len bir isim. 5) Numaranın
kısa yazılışı - Zaviye - Deniz naki l aracı. 6)
Tersi 007 filimleri kahramanının ikinci adı -
Tersi ilgili, alâkalı - Tersi bir faydal ı hayvan.
7) Kimsenin bilmemesi gereken - Tersi bir ta
rım aleti. 8) Bir spor kolu - Duvar saatlerinde
hareket halinde olan. 9) Hoş tavırlı, çalıml ı -
Tersi al ınan herhangi bir şeyin bedelinin mu
ayyen zamanlarda vererek ödenmesine verilen
isim. 10) Tersi bir kadın adı - Görünmeyen
ışın. 11) Şeffaf bir madde - Tersi bir telgraf
çeşidi - Bir meyva. 12) Temizlemekten emir -
Bir hayvan - üzüm şerbeti.

Yukarıdan aşağıya: 1) Yurdumuzda bir
dağ adı. 2) Elektriği icad eden - Han veya
apartman bakıcısı. 3) Sıkıntı, endişe - Bir şeyi
elle sevmek. 4) Tersi peder - Köpeğin uzun
uzun ürümesi. 5) Tersi bir maden - Sahip. 6)
Tersi tabii tatlı - Kokulu bir çiçek - Büyükler,

ecdat. 7) Tersi bir işyerinin senelik satış tu
tarı - Gelir, akar - Tersi Türk parasının kısal
tılmış şekli. 8) Eskiden okul larda uygulanan
bir dayak şekli - Tersi basamak. 9) Tersi bir
tarikat - Bir kumaş fabrikası. 10) Bakanlıklar
dan birinin adı. 11) Vahşi hayvan barınağı -
Bir sebze - Haya duygusu. 12) Bir gezegen -
Bir emir - Saçlarını düzelt.
GEÇEN SAYIMİZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa: 1) Örfiidare - is. 2) Ğa -
Flog - Rami. 3) Rifak - Adana. 4) Efek - isa.
5) Tezat Düşünce. 6) Ata. 7) Esy - Vatandaş.
8) Neolur - ıza. 9) Lâstikiş. 10) Eluk - La - İka.
11) Re, Şekerpare - Siera - Aidat.

Yukarıdan aşağıya : 1) Öğretmenler. 2)
Raife - Se - Les. 3) Fezayolu. 4) ifakat - Lakşe.
5) ilk - Tayus - Er. 6) Do - Öd - Art - Ka. 7)
Aga - Üst - İle. 8) Diş - Ankara. 9) Erasü - Pj.
10) Anane dışı - ad. 11) ima - Az - Kra. 12)
Si - Me - Şekaet.

— Otomobildeki gürültünüıı sebebini buldum..
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