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MAYİS 1973

S U N U S

Bu ayın 28 inde Türkiye'nin en büyük
işçi kuruluşu olan Türk-iş'in Genel Kurul
toplantısı Ankara'da yapılmaktadır. Toplantı
daha şimdiden kamu oyunda geniş yer al
maktadır. Şüphesiz bu husus Türk Sendi
kacıl ığı için övünç vericidir. Bütün Sendi
kaların ve tüm vatandaşların toplantıdan
bekledikleri vardır. Bu arada sendikamızın
da bağl ı bulunduğu Türk-iş'ten bazı bekle
dikleri olacaktır. Çözüm isteyen meselelere
ışık tutulması ve oluşturulması istenecek
tir. Nitekim bu konuya başyazımızda yer ve
rilmiştir. Dileğimiz Türk-İş Genel Kurulu
nun önemli sorunlara çözüm getirerek işçi
lere ve memlekete faydal ı çalışmalar yap
masıdır. Kongre çalışmaları ve neticeler
önümüzdeki sayımızda geniş olarak yer ala
caktır.

Bu ay içinde de üç toplu iş sözleşmesi
bitirilmiş ve üyelere küçümsenerniyecek
haklar sağlanmıştır. Biten toplu iş sözleş
meleri T.O.E. Sağl ık Bakanl ığı Bölge Tamir
ve Depo Müdürlüğü ve Akkar'dan işyerle
rine aittir. Bunlarla i lgi l i tafsilâtl ı haberle
rimiz ileriki sayfalarımızda yer alacaktır.
E.C.A. işyeri için yapılmakta olan toplu iş
sözleşmesi hâlâ uyuşmazl ık safhasındadır.
Konunun olumlu bir neticeye varması için
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Kro-
man grevi sürerken taraflar arasında bir
uyuşma sağlanması için bazı temaslar baş
lamıştır. Konunun olumlu bir şekilde neti-
celendiri lmesi için Sendika olarak gerekli
çabalar sarfedilme'Ktedir.

Yeni çıkan yönetmeliklerin yayınlan
masına devam etmekteyiz. Bu sayımızda da
yayın sırasına göre "Sağlık kuralları bakı
mından günde ancak sekiz saat veya daha
az çal ışılması gereken işler hakkında tüzük"
yer almaktadır.

Bu sayımızı da bütün iyi lik dilekleri
mizle sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ



BEKLEDİKLERİMİZ

Türk-iş Konfederasyonunun 28 Mayıs'ta Ankara'
da toplanacak Genel Kurulunun kamu oyunda şimdi
den büyük ilgi uyandırması gurur ve memnuniyet ve
ricidir. Türkiyemizin en büyük işçi kuruluşu olan Türk-
iş'in Genel Kurulunda yalnız işçi meselelerinin değil,
tüm memleket sorunlarının üzerine eğilineceği bir ger
çektir. Bu sebeple: memur, köylü, idareci ve tüm va
tandaşlarla partilerin de Genel Kurul çalışmalarını dik
katle izliyecekleri muhakkaktır. Bu havada sendikacı
olarak bizlerin ana dileğimiz Türk-iş'in bu kongreden
de daha güçlü olarak çıkmasıdır.

Otomobil-iş olarak bizim de dertlerimizin olduğu
gerçektir. Geçen Türk-iş Kongresinden beri teşkilât ola
rak devalüasyon sebebi ile işkolumuzda başgösteren
kriz neticesinde üye kaybına uğradığımız bir vakıadır.
Ancak bizleri üzen, bu durumda mücadele eden teşki
lâtımızın ilgililerden yardım görememesi olmuştur. Böl
ge Çalışma Müdürlüklerinin meselelere çözüm getirmi-
yen menfi tutumları ile Türk-iş'in 24 ilkesi çiğnenerek,
gene Türk-iş'in istanbul Bölge temsilciliği per.sonelı
tarafından işkolumuzda yeni'bir sendikanın kuruluşuna
göz yumulması bizler için çok acı olmuştur. Bu konu
lar Genel Kurulda bütün gücümüzle dile getirilip çözüm
için delegelerin ve yöneticilerin gözleri önüne serile
cektir.

Sendikamızın her devrede grev ve lokavtlarla kar
şı laşması işkolumuzdaki işveren sendikasının prensip
ilkelerinden ileri gelmektedir. İşveren sendikalarının
prensip maddeleri oluşturulurken, Türk-İş in ve ona
bağlı kuruluşların hâlâ daha ortak prensip maddelerin
den yoksun olması üzücüdür. Türk-İş'e bağlı her sen

dikanın yaptığı toplu iş sözleşmeleri karşılaştırıldığı za
man bu gerçek açıkça ortaya çıkacaktır. Görülecektir
ki, asgarî bir müşterek hâlâ oluşturulamamıştır. Her
teşkilât gemisini kuran kaptan havası içinde sözleşme
yapmaktadır. Bu bakımdan Türk-iş'in bazı prensipler
üzerinde anlaşarak bunları bütün teşkilâtına benimse
tecek kongre kararı almasını bekliyoruz. Türk-iş in
9 uncu Genel Kurulunda prensip olarak benimsenerek
uygulanmasına geçilmesini istediğimiz bazı önerilerimiz
şöyledir:

Kongreye iştirak edecek sendikacıların, tüm ko
nulara açıkça parmak basması ve zaman kısıtlaması
olmadan dertleri dile getirmesi icabetmektedir. Zama
nın kısa olduğu ileri sürülerek konuşmaların zamanla
kısıtlanması yoluna gidilmesi halinde olumlu bir neti
ceye varmak olanak dışı olur endişesindeyiz.

Sendikalar günün şartlarına uygun bir asgarî üc
rette birleşmelidirler.

işçilerin kıdem tazminatları, kendi istekleri ile ay
rılmaları halinde de ödenmelidir.

Yıllık ücretli izin hakları, işyeri değişmeleri naza
ra alınmadan yıl içinde sigortada kayıtlı çalışma gün
leri hesabedilerek ona göre verilmelidir.

Beşyüz kişiden az işçi çalıştıran müesseselerde
işçilerde yönetime iştirak ettirilmelidirler.

Toplu iş sözleşmeleri süre bakımından her işye
rinde aynı olmaldıır.

Kıdem ve İhbar önelleri asgarî bir seviyede tesbit
edilerek alt taban olarak bunun altına inilmeden arttı
rılmalıdır.

Toplu iş sözleşmelerine, işsizlik tazminatı, iş gü
venliği disiplin kurulu hususları yerleştirilmelidir.

Saydığımız bir kısım önerilerimiz Türk-iş'in 9 un
cu Genel Kurulunda kabul edilerek prensip olarak bü
tün bağlı kuruluşlara benimsetilmelidir. Ve derhal tat
bikatına geçilebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Teşkilât olarak üst kurulumuzun Genel Kurulundan bu
yönde bir çalışmanın yapılmasını bekliyoruz.

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.

Fabrikanın umumi görünüşü.

HATİPOĞLU KOLLEKTiF ŞİRKETİ
HASAN HATİPOĞLU VE ALİ HATİPOĞLU

SICAK DEMİR ÇEKME FABRİKALARI
Bilindiği gibi Demir - Çelik Sanayii mem

leketimizde son on beş sene içerisinde gel iş
miş ve daha da gelişme çabaları içerisinde bu
lunmaktadır.

Ağır Sanayi Merkezi olan Karabük Demir
ve Çelik Fabrikalarının yan Sanayinin kurulma
sındaki rolü büyüktür.

Bu sebeple sıcak Demir Çekme Tesisleri
nin ilk kuruluşu Karabük'te olmuş ve bilâhare
yurt sathına yayılmıştır.

Sıcak Demir Çekme Haddecilik Sanayi
nin kurulması ve gelişmesi bu fabrikada yeti
şen teknisyşn, usta ve sanatkâr işçilerin teşeb
büsleriyle gerçekleşmiştir.

Uzun senelerin verdiği, bilgi ve tecrübe
i le Hatipoğlu Demir Çekme Fabrikalarının ku
ruluşu 1959 senesinde Karabük'te olmuştur.
Halen firmanın ikinci tesisi de 1968 senesin-
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den beri Çayırova mevki inde faaliyetine de
vam etmektedir.

Sıcak Demir Çekme Hadde tesislerinde
inşaat sektörü için normal inşaat demiri fi lma-
şinler, 60 mm. çapa kadar yuvarlaklar, yuvar
laklara eş değer dört köşe, altı köşe profi l ve
lâmalar haddeleme mamûl leri arasındadır.

imalât Sanayii için özel sipariş alarak
yapmakta oldukları haddeleme mamûl leri de
yer almaktadır.

Memleketimizin çeşitli şehirlerinde muh
telif kapasitede irili ufakl ı 147 sıcak Demir
Çekme Tesisleri faaliyet gösterrnektedir. Bu
tesislerin tahmini olarak sabit yatırım değer
leri 1 milyar TL. sına yaklaşmaktadır. İşletme
sermayeleri ise 100 mi lyonu geçmiş vaziyet
tedir.

(Devamı sayfa 7 de)
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TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Biten Toplu İş Sözleşmeleri :

TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A. Ş.

Otomotiv Sanayinin en güçlü kuruluşla
rından biri olan TOE TÜRK OTOMOTİV EN
DÜSTRİLERİ A. Ş. i le Sendikamız arasında akt
olunan ikinci dönem Toplu iş Sözleşmesi ta
rafların iyi niyetle başladıkları toplantılar ne
ticesinde ve altı toplantı sonunda anlaşmaya
varı larak bitiri lmiştir. Toplu İş Sözleşmesi mü
zakereleri tam bir anlayış içinde yürütülmüş
olup 18 inci günde neticelendirilmiştir.

Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi ile sağ
lanan hak ve menfaatlerin bazıları aşağıda
gösterilmiştir,

Sendika Temsilcilerinin bulunduğu
lin Kurulu teşekkülü.

Disip-

Asgarî ücret saatte 350 kuruş olarak tes
pit edilmiştir.

Fazla mesailer % 60 zamlı ödenecek, haf
ta tatili ve genel tatil günleri fiilî çalışma
lar % 100 zaml ı ödenmesi.

Dinî Bayramların arife günleri ücretli izin
ve 100 TL. Bayram parası verilir.
Üyelere devam primi olarak her ay 100 TL.
veri lmesi.
Evlenme yardımı olarak 7 gün ücretli izin
ve 1000 TL. veri lmesi.

Doğum yardımı olarak iki gün ücretli izin
ve 500 TL. veri lmesi.
Çocuk yardımı her bir çocuk için ayda
20 TL. ve tahsilde olanlara 100-200-
300 TL. verilmesi.

Ölüm yardımı üyenin kendisinin ölümü ha-'
linde işyerindeki hizmetine göre 7000 TL.
ile 15.000 TL. ölüm yardımı varislerine
yapılacak.
Üyenin yakınlarının ölümü halinde iki gün
ücretli izin ve 600 TL. cenaze masrafı yar
dımı yapı lacak.
Yakacak yardımı olarak her yı l 800 TL.
verilmesi.
İkramiye bir yı lda 75 günlük ücretleri tu

tarında ikramiye verilmesi.
—- Ücret zamlarının birinci yıl saat ücretlerine

150 kuruş, ikinci yıl saat ücretlerine 150
kuruş zam yapılması,

— ihbar tazminatları kanunî önel lere kıdem
lerine göre 2, 4, 6 ve 10 günlük ücretle
rinin tutarı ilâve edilerek ödenmesi.

— Kıdem tazminatı işyerinde üyenin hizmeti
bir yılını doldurması halinde kıdem tazmi
natına hak kazanır ve her hizmet yılı için
20 günlük kıdem tazminatı ödenir. Ancak
beş yıldan fazla hizmet yıl ları için, beher
yıla bir gün ilâvesi ile kıdem tazminatları
25 güne kadar arttırılması, taraflarca ka
bul edilmiştir.

AK-KARDAN SANAYİİ VE TİCARET A. Ş.

Çayırova'da kurulu ve daha henüz imalâ
tına geçmemiş bulunan bu işyeri ile Sendika
mız arasında birinci dönem Toplu-iş Sözleşme
si 15 Mayıs 1973 tarihinde işyerinde ve üye
lerin huzurunda taraflarca imzalanmıştır. Top
lu İş Sözleşmesi 1 Nisan 1973 tarihinden iti
baren iki yıl süreli olup, üyelerimize sağlanan
haklardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.

— Sendika Temsilcilerinin bulunduğu Disip
lin Kurulu.

— Dinî Bayramların arife günleri tam gün üc
retli izin.

— ihbar tazminatları ikişer gün ilâvesiyle
ödenecektir.

'— Asgarî ücret saatte 350 kuruş olarak tes
pit edilmiştir.

— Fazla mesailer % 60 zamlı, hafta tatili
% 100 zamlı olarak.

— Gece çalışmalarında her saat için ayrıca
20 kuruş prim verilecek.

— Üyelere ayda 75 TL. devam primi verilir.
— Yıll ık izine giderken izin ücretinden ayrı

olarak 100 TL. izin harçlığı verilir.
— Üyelere bir yıl 30 günlük ücretleri tutarın

da, ikinci yıl 40 günlük ücretleri tutarın
da ikramiye verilir.
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— Ücret zamları birinci yıl saatte 150 kuruş,
ikinci yıl saatte 135 kuruş ücret zammı ya
pıl ır.

— Evlenme yardımı altı gün ücretli
700 TL. nakti yardım.

— Doğum yardımı iki gün ücretli izin
500 TL. nakti yardım.

— Çocuk yardımı her ay beher çocuk için
20 TL.

— Tahsil yardımı ilkokulda okuyanlara 150 Tl
Ortaokulda okuyanlara 200 TL.
Yüksek okulda okuyanlara 250 TL. tahsil
yardımı yapılır.

— ölüm yardımı üyenin ölümü halinde varis
lerine 5000 TL., yakınlarının ölümü halin
de üç gün ücretli izin, 500 TL. yardım ya
pılır.

— Yakacak yardımı 300 TL. olarak ödenir.
— işçilerin işyerine gel iş ve gidişleri işveren

tarafından temin edilecek vasıtalarla yapı
lacaktır.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI BA
KIRKÖY BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE MÜ
DÜRLÜĞÜ

Sendikamızın Kamu Sektöründeki tek iş
yeri olan Bakırköy Depo ve Tamirhane Müdür
lüğü ile 4 üncü dönem Toplu iş Sözleşmesi 17,
Mayıs 1973 günü imzalanmıştır. Bir yıl süreli
olan Toplu İş Sözleşmesi 1 Mart 1973 tarihin
den itibaren yürürlükte olup sağlanan hpr tür
lü hak ve menfaatler yürürlük tarihinden itiba-

Genel Başkan

A. Aydın ÖZEREN

ile Genel Sekreter

Sami ATAÇ

sözleşme imzalarken.

ren verilecektir. Sözleşme ile getirilen hakla
rın bazıları aşağıda belirtilmiştir.
— Sendika Temsilcilerinin bulunduğu Disip

lin Kurulu teşekkülü.
— Asgarî ücret günde 38,25 TL. dır.
— Fazla mesailer % 75 zamlı, hafta tati li

% 100 zamlı verilmesi.

— Gece çalışmalarında her saat için 20 ku
ruş prim verilmesi.

— Yıllık ücretli izinlerin 15, 20 ve 30 gün
olarak ve izine gidenlere ayrıca 150 TL.
tatil ikramiyesi verilmesi.

— Yılda iki maaş tutarında ikramiye verilme
si .

— Evlenme yardımı 550 TL. ve 5 gün ücretl i
izin,

— Doğum yardımı 500 TL. ve 2 gün ücretli
izin,

— Ölüm yardımı 600 TL. ve 3 gün ücretli izin
üyenin ölümü halinde ölüm yardımı 500 Tl.
olarak varislerine verilmesi,

— Ücret zamları üyelerin aylık ücretlerine
seyyanen 240 TL. zam yapılması,
kabul edilmiştir.

Devam Eden Sözleşmeler:
ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş.

Geçen sayımızda da durumu açıkladığı
mız gibi ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. iş
verenleri ile Sendikamızın ücret ve işgüvenliği



hususunda mutabakata varılamamasindan do

layı ihti lâfa gidi lmiştir. Ancak Devlet Dairele
rinin her yerinde olduğu gibi burada da özel
hakemin seçi lmesi ve toplantıların başlaması
8 Haziran 1973 tarihini bulacaktır. Bu durum
her şeyden çok ECA işyerindeki üyelerimizi ve
dolayısı i le Sendikamızı üzmektedir. Bu da Ka
nun yapıcıları i le uygulayıcıların ayrı ayrı gö
rüşte olmalarından i leri geldiği açıkça mey-
na gelmiştir. 8 Haziran 1973 tarihinden itiba
ren 15 gün içinde veri lmesi beklenen Hakem
Kurulunun kararı Sendikamızı tatmin etmediği
takdirde Grev kaçınılmaz bir hal alacaktır ka
nısındayız.

YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A. Ş.

Sendikamızın birinci dönem Toplu iş Söz
leşmesini yürüttüğü YÜCEL BORU VE PROFİL
ENDÜSTRİSİ A. Ş. işyeri işverenleri ile 29
Mart 1973 tarihinden beri müzakereler devam
etmektedir, işveren Temsilcilerinin, bilemedi
ğimiz nedenlerle Sözleşme müzakerelerini
uzatmak istemeleri ve müzakerelerde olumsuz
tutumları nedeni ile. anlaşma imkânlarının
maalesef çok azaldığını belirtmek yerinde ola
caktır Bu nedenle önümüzdeki son toplantı
da uyuşmazl ık tutanağının tutulması katiyet
kaspetmektedir.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A. Ş.

ikinci dönem Toplu iş Sözleşmesi yetkisi
al ınmış ve müzakerelerine başlanmış olan MA
KİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A. Ş. işyeri işveren
leri ile sendikamız ilk toplantıyı 22 Mayıs 1 973
günü işyerinde yapmıştır. Müzakerelere Tem
silcilerimizin iştiraki ile devam edi lmektedir.

ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA VE ALETLER
SANAYİİ A. Ş.

Gebze'de kurulu bulunan ALTINBAŞAK
ZİRAİ MAKİNA VE ALETLER SANAYİİ A. Ş. iş
yerinde Sendikamız ikinci dönem Toplu İş Söz
leşmesi yetkisini almış ve Toplu Sözleşme mü
zakerelerine başlanmış bulunmaktadır.

Yeni Sözleşme Çağrıları
MİMAS SAÇ VE MAKİNA MONTAJ SANAYİİ
A. Ş.

İş kolumuzda çalışan işçilerin itibarına
mazhar olan Sendikamıza, her geçen gün ilti
haklar artmaktadır. Bu nedenle geçen ay için
de bünyemize katılmış bulunan MİMAS SAÇ
VE MAKİNA MONTAJ SANAYİİ işyeri işçileri
için, gerekli Toplu İş Sözleşmesi çağrısı yapıl
mış ve yetki alınmıştır. Toplu Sözleşme Top
lantısı için işverene davet yazısı gönderilmiş
tir.

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI FABRİKASI
Gebze - Çayırova'da kurulu ŞAHİN MO

TOR YATAKLARI FABRİKASI işyeri için Sen
dikamız gerekli çağrı presödürünü tamamla
mış, ancak Bölge Çalışma Müdürlüklerinin ay
nı madde üzerinde değişik uygulamaları neti
cesinde yetki tarafımıza verilmemişti, iş Mah
kemesi nezdinde yaptığımız itiraz haklı görü
lerek konu tekrar Bölge Çalışma Müdürlüğüne
intikal etmiş ve neticede Sendikamız yetkili
kılınmıştır. Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu
kararına T. Metal İş Sendikası itiraz etmiş olup
netice önümüzdeki günlerde lehimize çıkması
muhtemel görülmektedir, işyerinde T. Metal İş
Sendikasının bir temsilcisinden başka hiç bir
üyesi bulunmamaktadır. Kaldı ki diğer temsil
cileri bile Sendikamızın üyesi bulunmaktadır.

MAT MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A. Ş.
Bir kısmı 4. Levent ve diğer kısmı Tuzla -

da kurulu bulunan MOTORLU ARAÇLAR Tİ
CARET A. Ş. işyerlerinde çalışan üyelerimiz
adına ikinci dönem Toplu İş Sözleşme çağrı
sının presödürü tamamlanmıştır, önümüzdeki
günlerde Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine
başlanacağı kanısındayız.

SACE ELEKTRİK A. Ş.

Kartal Ankara asfaltı üzerinde kurulu SA
CE ELEKTRİK A. Ş. işyeri ile Sendikamız ara
sında yapılacak ikinci dönem Toplu Sözleş
mesi çağrısı yapılmış ve gerekli presödür ta
mamlanmıştır. Bu işyeri işverenleri ile de önü
müzdeki günlerde Toplu Sözleşme toplantıla
rına başlanacaktır.

(Devamı sayfa 14 de)



Sosyal Sigortalar Mevzuatı:

Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Mecmuamızın 4 üncü sayısında yaşlılık
aylığı bağlanma şartları, 6 ncı sayısında mü
racaat usulleri izah edilmiştir. Bu sayısında da
yaşlılık aylığına hak kazananlara bağlanacak
aylığın nasıl hesaplandığı misâlleriyle açıkla
nacaktır.

Yaşlılık aylığı, sigortalının işinden ayrıl
dığı tarihten önceki prim ödediği 5 takvim yı
lında prime esas kazançlar toplamı en yüksek
olan 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama
yıll ık kazancı üzerinden hesaplanır.

Yıl l ık kazanç bir takvim yılının Ocak ayı
nın biri ile 31 Aralık (dahil) tarihine kadar pri
mini ödediği kazançlarının toplamıdır. Bu ka
zanç o yıl içindeki 12 aylığının veya 8 aylığı
nın veya birkaç günlüğünün karşılığı da olsa
yıll ık kazanç sayı l ır. Meselâ 15.8.1973 tarihin
de işinden ayrılmış ve bu tarihten sonra her
hangi bir tarihte müracaat etmiş sigortal ının
yıll ık kazançları aşağıda olduğu gibi ise :

işten ayrıldığı tarihi ; 15.8.1973
Prim ödediği son 5 yıl kazançları :
1972 yılında 12 ayda 18.000.— TL.

10 ayda
3 ayda

12 ayda
5 ayda

1971 yı lında
1970 yılında
1969 yılında
1968 yıl ında

15.000.— TL.
3.000.— TL.

17.400.— TL.
250.— TL.

mı :

Bu 5 yılın en yüksek 3 yıl kazancı topla-

1972 yıl ındaki
1971 yılındaki
1969 yı l ındaki +

18.000.—TL.
15.000.— TL.
17.400.— TL.

Bulunan toplam 50.400. TL.
3'e bölündüğünde sigortal ıya bağlanacak.

Yaşlıl ık aylığına esas olacak ortalama yıl
lık kazancı 16.800.— lira olarak bulunur. Si
gortalı % kaç oranında ayl ığa hak kazanmış ise

Gürbüz ERSAIM
S.S.K. İstanbul İhtiyarlık

Sigortası 2. Müdürü

bulunan yıllık kazancın o orandaki tutan ken
disine yıl l ık gelir olarak bağlanır.

Meselâ : Yaşlılık aylığına esas teşkil
eden ortalama yıllık kazancı yukarıdaki misâl
de olduğu gibi 16.800.— lira olarak tesbit edi
len sigortalı % 70 oranında ayl ığa hak kazan
mış ise bağlanacak yaşlılık ayl ığı :

16.800.— liranın % 70'i olan 11.760 li
ra yıllık gelir olarak, bunun 12 de bir-i olan
980. lira yaşl ıl ık aylığı olarak bağlanır.

Aylık hesabında lira kesri çıkarsa, kesrin
bir kuruş, 65 kuruş veya daha fazla olmasına
bakılmaksızın kesir liraya çıkarılır.

Sigortalıya bağlanacak yıllık yaşlıl ık gel i
rinin oranı gene! olarak % 70 tir. Ancak bazı
hallerde bu oran % 65'e kadar düşer, bazı hal
lerde % 70'in üzerinde olur.

Bu hal ler sıra i le şunlardır ;
a) Kadın sigortalı 50, erkek sigortal ı 55 yaşı

nı doldurduğunda toplam olarak en az
5000 gün prim ödemiş ise % 70 oranında,
Yaş hadlerini doldurmamış olmakla bera
ber en az 25 yı ldan beri sigortalı olan ve
toplam olarak en az 5000 gün prim ödeyen
sigortal ı % 70 oranında,

c) Kadın sigortal ı 50, erkek sigortal ı 55 yaşı
nı doldurduklarında en az 5000 gün prim
demedikleri halde en az 1 5 yıl sigortal ı ol
mak ve her yıl için en az 120 gün prim öde
mek şartiyle ayl ığa hak kazanmış ise % 70
oranından, 25 yı ldan eksik her sene için
yüzde yarım indiri lmek suretiyle ve en az
% 65 oranında,

Meselâ : Yaş hadlerini dolduran 17 yıl l ık
sigortalıya 5000 gün prim ödemediği için or
talama 120 gün hesabiyle aylık sağlanacak ise,
25 yıldan eksik olan 8 yı l için % 70 oranından
% 4 eksilti lerek % 66 oranında gelir bağlanır.

b)



d) Kadın ise 50, erkek 55 yaşlarından sonra-(
ki yaşlarda aylık bağlanması için müracaatı
etmişlerse, yukarıda (a) ve (o) fıkralarındal
hesap edi len orana, doldurulan her yaş içini
% 1 ilâve-edi lir. Yüzde oranının üst sınırı ı
yoktur.

Meselâ : 5000 gün prim ödedikten sonra'
54 yaşında aylık bağlanması için müracaat
eden erkek sigortal ıya, 55 yaşından sonra dol
durduğu 9 yaş için, % 70 oranına % 9 i lâvesi ^
ile % 79 oranında, aynı yaştaki ve durumdaki
kadın sigortal ıya 50 yaşından sonra doldurdu-,
ğu 14 yaş için % 14 ilâvesiyle % 84 oranında, ,
64 yaşında ayl ık bağlanması için müracaat(
eden 17 yıllık erkek sigortalıya ortalama 1201
gün hesabiyle ayl ık bağlanacak ise % 66 ora-<
nına % 9 i lâvesiyle % 75 oranında, aynı du-<
rumdaki kadın sigortal ıya % 79 oranında gelir*
bağlanır.

Bağlanan yaşlılık ayl ığının üç aylık tutarı '
sigortalıya peşin olarak ödenir.

Aylık bağlananlar sigortalı olarak bir iş-j
yerinde çal ışmaya başlarlarsa ayl ıkları kesilir. ,

I^TİPOĞLU KOLL. ŞTÎ.
(Baştarafı sayfa 2 de)

Özel sektöre ait hadde tesislerinin yıl lık
hadde mamûl üretimleri ise 250-300 bin ton,
civarındadır, işçi sayısı on bine yaklaşıktır.

Görüldüğü gibi özel kuruluşlar sektör,
içinde sabit yatırımları, işletme sermayeleri ve,
işçi istihdam durumları itibariyle ekonomimiz
de önemli bir yer işgal etmektedir.

Hatipoğlu Kollektif Şirketi i le Sendika
mızın 1. dönem Toplu iş Sözleşmesi, 1 Aral ık*
1971 tarihinden 31 Aralık 1973 tarihine kadar'
yürürlüktedir. Sözleşme ile üyelerimize bugün
dahi al ınması güç imkânlar temin edilmiştir.
Özel sektörde hiç bir işyerinde olmıyan yöne-,
time iştirak bu işyerinde işveren tarafından
kabul edilmiş bulunmaktadır. Kıdem ve ihbar,
tazminatları arttırılmıştır.

Sendikamızı işyerindeki temsilcileri aşa-,
ğıda ad ve soyadları yazıl ı üyelerimizden te-,
şekkül etmiştir.

Kâzım GÜRSOY (Baştemsilci)
A. Ulvi ATALAR (Temsilci)
Süleyman ASLAN (Temsilci)
FARUK ÖZCAN (Temsilci)

İŞÇİ GÖZÜ İLE

Büyüyen Rakkamlar
1.1.1968 tarihinden bugüne kadar tat

bik edilmekte olan vergi cetvelimiz, her ge
çen gün bizleri daha fazla oranda vergi öder
duruma getirmektedir.

Şöyle ki, bu vergi cetvelinin hazırlan
dığı tarihte en az geçim indirimi nazari iti
bara alınmış ve cetvel bu indirimin ışığı al
tında düzenlenmiştir.

Aradan beş yılı aşkın bir zaman geç
miş, geçimde ve kazançta rakamlar büyü
yerek en az iki misline çıkmıştır. O tarihte
üç çocuklu bir işçinin 575 lira ile aylık ge
çimini sağlayabileceği kabul edilip bu mü
kellef tamamen vergi dışı bırakılmıştır. Oy
sa ki aynı işçi bugün ancak 1150 lira ile ge
çinebilir durumdadır. Fakat vergi cetveli
hayat pahalılığından bihaber olduğundan
mükel lefi çok kazanıyor zannetmiş ve % 10
vergiye tâbi tutmuştur.

Vergi oranındaki bu artışı hemen bü
tün kademelerde teşhis etmek mümkündür.
Esasen vergisini kuruşuna kadar eksiksiz
ödeyen bordrolu personel, mevcut vergi cet
velinin yürürlük tarihinden sonra, bir de
malî denge vergisini yüklenmiştir. Vergiyi
hep kolay alınabilen zümreye yükleme al ış
kanlığı ergeç dengesizlik yaratabilir.

Günümüzün şartlarına uyabilen, geçim
indirimi itibarıyla en az malî denge vergisin
deki muafiyet miktarına göre plânlanan, ha
yat pahalılığını takip edebilecek esneklikte,
yeni âdi l bir vergi cetvelinin hazırlanıp âci-
len tatbikata konulması sürekli bir çözüm
şekli olacaktır.

Vergi, severek ifa edilmesi gereken bir
vatandaşl ık görevidir. Ancak insaflı ve âdil
olursa.

Ruşen AKTUNÇ
Chrysler Sanayii

(Baştemsilci)



İç HABERLER
SENDİKAL

FAZLA MESAİ ÇALİŞMA
KARŞILIĞI ÜCRETLERİN
AYRI BORDRODAN
VERGİLENDİRİLMESİ

İSTENİYOR

İşçilerin fazla mesai karşı
lığında hak ettiği ücretlerin
asıl bordroları dışında yapıla
cak ayrı bir bordroya göre ö-
denmesi için kanun teklifi ya
pılmıştır. Teklif Meclis Bütçe
Plân Komisyonunda kabul e-
dilmiştir. Teklif gerçekleştiği
taktirde, fazla mesailer asıl
ücretlere eklenmeden vergiye
tâbi tutulacaktır. Bu sebeple
vergiye esas ücret kabarma-
dığından fazla mesailer karşı
lığı tahakkuk edecek gelir ver
gisi nisbeti düşecektir. Bu su
retle fazla mesai karşılıkların
dan işçilerin eline daha fazla
para geçecektir.

YENİ DERNEKLER

KANUNUNA GÖRE,
SENDİKALARIN TÜZÜK
DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA
MECBURİYETİNDE

OLMADİĞİ AÇİKLANDİ
Yeni dernekler kanununa

göre mevcut kuruluşların ka
nunun yayım tarihi olan 2 A-
ral ık 1972 den itibaren altı ay
içinde durumlarını dolayısı ile
tüzüklerini bu kanuna göre dü
zenlemeleri icab etmekte idi .
Kanunun geçici birinci mad
desi hükmü icabı olan bu hu
susa sendikaların uyup uymı-
yacağı tereddüt yaratmakta
idi. Bu sebeple çal ışma Ba
kanlığının, iç işleri Bakanlığı-

8

na yaptığı başvurma netice
sinde verilen cevaba göre, bu
mecburiyet Sendikalar için
aranmamıştır.

Böylece tereddütler ortadan
kalktığı gibi. Derneklerin Ka
nununun ancak sarahaten âtıf
yaptığı hususlarla boşluk bu
lunan hususlarda sendikalara

uygulanacağı açıklığa kavuş
muştur.

İŞÇİ ÇOCUKLARINIM
EĞİTİMİ İÇİN İŞÇİ EĞİTİM
VAKFI KURULUYOR

Türk-iş ilgil i lerinin belirt
tiklerine göre, işçi çocukları
nın eğitimini gerçekleştirmek
için, Türk-iş'in bünyesinde bir
eğitim vakfı kurulmasına ça'
lışılmaktadır.

Vakfın gerçekleşmesi için
çalışmalara başlanmıştır. İlgi
l i lerin belirttiklerine göre, va
kıf yetenekli işçi çocuklarına
tahsi l imkânları sağlıyacaktır.
Daha sonra eğitimi başarı i le
bitirecek bu çocukların işçi
kuruluşlarında istihdamı dü
şünülmektedir.
İŞE YENİ GİRMİŞ İŞÇİLERE
15 GÜN İÇİNDE KİMLİK
KARTI VERİLECEK

İşçi çal ıştırma ve kiml ik
karnesi tüzüğü Resmî Gazete
nin' 24 Mayıs 1973 tarih ve
14544 sayılı nüshasında ya
yınlanarak yürürlüğe girmiş
tir. Yayımı tarihi ile yürürlüğe
giren bu tüzük hükmüne göre,
işverenler işe aldıkları işçile
re en geç onbeş gün içinde ça
l ışma ve kiml ik karnesi ver
mek zorundadırlar. Deneme

süresindeki işçiler 'çin bu sü
re dene m e süresinin biti m i n -
den başlamaktadır.
FABRİKASINI KAPATARAK
ORTADAN KAYBOLDU

Kartal 'da kurulu Kristal
Cam fabrikasının patronu, iş
çilerin haberi olmadan fabri
kasını kapatarak ortadan kay
bolmuştur.

Haftal ık izine çıkan işçi ler
işbaşı için döndüklerinde fab
rikanın kapatılmış olduğu ve
makinaların nakledilmiş o|.
duklarını hayretle görmüşler
dir. Açıkta kalan işçiler, hiç
bir hak da alamamışlardır.
Durum ilgililere aksetmiş Ça
lışma Bakanlığı olaya bizzat
el koyarak tahkikata başlamış
tır.

Fabrikanın patronu dan Sa-
lamon Moreno'nun yurt dışına
daha önce kaçmış bulunan Şe-
lefyan'ın ortağı olduğu söy
lenmektedir. İşçi haklarını ver
memek için bu şekilde haksız
iş yapan patronun tutumu işçi
ve sendikal çevrelerde tepki
ile karşılanmıştır. Çal ış^ta Ba
kanlığının hassasiyetle hare
ket ederek konuya ge
tirmesi ve bu kötü hareketin
örnek olmaması için tedbir al
ması önemle istenmektedir
emekliliğe hak KAZANMIŞ
isçilerin MUAMELEi fb ■
YAPİLACAK

çal ışma Bakan, ai, Naili
Erdem, Turk-lş Konfederas-
yonuna yaptığı ziyarette mah
keme kararları iie hı, ' , •
nl saydıran İşçilerin muarie-



haberler
t,' ,; I . ' ̂*

lerinin yapılacağını, Sosyal
Sigortalar Kurumunun, bunun
aksine işlem yapmaması için
tedbir al ınacağını bi ldirmiş
tir.

Bilindiği gibi. Borçlanma
i le ilgi l i Anayasa Mahkemesi
nin iptal kararından sonra,
Sosyal Sigorta iptal kararın
dan önce alınmış bulunan
mahkeme kararlarının da işle
me konulmıyacağı yolunda tu
tum göstermişti. Böylece işçi
ler için kazanılmış hak olan e-
mekl i lik işlemlerine yeniden
başlanacaktır.

Çalışma Bakanının Sosyal
Sigortalar Kurumuna verdiği
tal imata göre işlemler aşağı
daki esaslara göre yapı lacak
tır.

Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararının yayınlandığı
1.3.1973 tarihinden önce e-
mekli l ik işlemlerini tamamla
mış ancak henüz gelir bağlan
mamış olanların emekl iliği ka
bul edilecektir.

Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararından önce karar al
mış ve bu tarihten önce kararı
ibraz etmemiş olup 1 .3.1973
den sonra karara göre işlem
isteyenlerin de isteği kabul e-
di lecektir.

Muamelelerini yaptırmış o-
lup, primini taksitle ödiyen-
lerin bu borçları 1 .3.1973 den
sonraya da taşsa bu gibi kim
ler de emekl i liğe hak kazana
caklardır.

Borçlanma istekleri 1.3.973
den önce olup muamelelerine
başlanmamış olanların da is
tekleri kabul edilecektir.

AVUSTURYA'DA ÇALIŞAN
TÜRK İŞÇİLERİNİN SAYISI
OTUZ BİNİ BULDU..

Avusturya ile memleketimiz
ticarî ilişkileri düzenlemek
için memleketimize gelen he
yetin açıklamasına göre halen
Avusturya'da otuz bin Türk
işçisi bulunmaktadır. Heyet
bundan sonra işçi celbinden
ziyade Türkiye'de yatırım yap
mak arzusunda olduklarını a-

çıklamışlardır.
Ticarî i lişkilerin arzu edilir

seviyede olmadığını belirten
heyet yetkilileri, bu i l işkilerin
istenilir seviyeye çıkartılması
için çabalar sarfedilmesini is
temektedirler.
İSPANYA'DA SENDİKAL
HÜRRİYETLERE BİR DARBE
DAHA İNDİRİLDİ

ispanya hükümeti Birleşmiş
Mi lletler insan Hakları, ILO ve
Roma Ortak Pazar andlaşma-
larını ihlâl etmeye devam et
mektedir. 20 Şubat günü Mad
rit'teki bir duruşmada iki işçi
için 13 yıl ve 8 başka işçi için
de 12 yı l mahkûmiyet talebin
de bulunmuştur. Bütün bu iş
çiler IMF'in üyesi bulunan
USO'nun bir toplantısına iş
tirak ettikleri için yargılanı
yorlar.

Bilbao'da meydana gelen
olaylarda iki işçi ayrıca mah
kûm edilmiş ve ağır para ce
zasına çarptırı lmıştır. El Fer-
rol gemi inşa endüstrisindeki
grev için 10 kişi tevkif edi l
miş, bunlar arasında bir de
papaz bulunmaktadır, işçi ko
misyonu görevlisi bulunduğu

DIŞ HABERLER
için yargılanmaktadır. Bu bar
barca artmakta olan hareket

ler 80 yaşında bulunan Fran-
co rejiminin doğal bir netice
sidir.

IMF Genel Sekreteri Neren

ILO nezdinde dernekler hürri
yetlerini ihlâl eden ispanya
Hükümetini protesto etmiştir.
ILO, şu anda ispanya elçileri
ni protesto eden nüshaları 16
Metal, Almanya, FETRAM-
GLOL Kolombia, lUE Ameri
ka, Japon Sendikaları ve NVY
Hollanda işçi teşkilâtlarından
almıştır.

Filedelfiya deklarasyonu ö--
zünü ve ruhunu rencide eden,
derneK hürriyetlerini kısıtlama
hareketlerinde daha etkili ted
birler alınması için IMF bir
telgrafla ILO'yu zorlamakta
dır.

SÖZLEŞME GAYESİ İLE
BÜYÜK İŞÇİ KÜTLESİ
NÜMAYİŞİ

14 mi lyon İtalyan işçisi 27
Şubat günü kütle halinde nü
mayiş yapmışlardır, işverenin
özel likle metal endüstrisinde
toplu pazarl ık müzakerelerini
sekteye uğratması ile olay
meydana gelmiştir. Hüküme
tin zaman zaman söz verip de
yapmadığı fakat ihtiyaç duyu
lan sosyal reformların yürür
lüğe konulması da istenmiş
tir. 16 Ocak tarihinde metal
işverenlerinin müzakereleri
terk etmeleri ile sözleşme as
kıda kalmıştır.

(Devamı sayfa 12. de)



TÜZÜKLER

ÇALİŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SAYI
LI İŞ KANUNUNUN. 61 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN
HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA ONAYLANAN "SAĞ

LIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ACNAK SE
KİZ SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN
İŞLER HAKKINDA TÜZÜK" BAKANLAR KURULU KA
RARI İLE YÜRÜRLÜĞE KÖNMUŞ VE RESMİ GAZE-
TE'NİN 19 ŞUBAT 1973 TARİH VE 14453 SAYILI
NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TARİHİ İLE
YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Sekiz Saat
Veya Daha az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Tüzük

Madde 1 — Sağlık kuralları bakımından günde
ancak sekiz saat veya dana az çalışılması gereken iş
ler bu Tüzük'te belirtilmiştir.

Madde 2 — Bir işçinin günde ancak sekiz saat
çalıştırılması gereken işler şunlardır:
I — Kurşun ve arsenik İşleri :

a) Kurşun istihsal olunan galen, serüzit, anglo-
zit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağ'
işleri,

b) Kurşunlu madenlerden yahut içinde kurşun
bulunan kül, maden köpüğü, kurşun fırınlarının kuru-
md, üstübeç artıkları gibi maddelerden kurşun istihsa
li için yap'ılan izabe işleri,

c) Antimuan, kalay, bronz gibi maddelerle yapı
lan kurşun alaşımı işleri,

ç) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi,
kurşunlu boyaların alevle yakılması işleri ile levha, tel,
boru, akümülâtör, şişe kapsülü yapımı gibi kurşun ve
ya kurşun alaşımı ile çalışılan işler,

d) Üstübeç, sülüğen, kurşun tetraetil gibi zehirli
ve kimyasal kurşun veya arsenikli bileşikleri hazırlan
ması işleri,

e) İçinde kurşun ve arsenik bulunan boya ve ver
nik gibi maddelerin kullanıldığı emaye, güderi, meşin,
kauçuk, çini, cam, yapma süs taşları, yapma çiçek ve
oyuncak yapımı işleri ile bina ve dokuma boyacılığı,
renkli baskı ve harf matbaacılığı (tipografi) İşleri,

f) Kurşun levhaları birbirlerine kaynatma işleri.
II — Cam sanayii işleri :

a) Cam yapımında kullanılan ilkel maddeleri toz
haline getirme, eleme, karıştırma ve kurutma işleri (bu
işleri yapmak üzere tam kapalı odalar içinde otomatik
makineli tesisat veya sağlık koruma gereklerine uygun
şekilde tozları tamamiyle çekici aspiratör tesisatı bu
lunmadığı takdirde),

b) Eritme işleri (otomatik besleme fırınları ile ça-
hşılmadığı takdirde),

c) Ateşçilik işleri,
ç) Üfleme işleri (Tamamen otomatik makineler

le yapılmadığı takdirde),
d) Cam tazyiki işleri,
e) Ayna camı sanatında potalı cam dökümü iş

leri (Potalar kalıp masasına mekanik araçlarla taşınma
dığı takdirde),
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f) Camı fırın başından alma işleri,
g) Yayma fırınlarında düzeltme işleri,
h) Traş işleri,
i) Asitle hak ve cilalama işleri,
j) Basınçlı hava ile kum püskürten cihazlarla ya

pılan işler (İŞÇİ sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uy
gun şekilde tozları tamamen çekici aspiratör tesisatı
bulunmadığı takdirde),

k) Pota ve taş odalarında görülen işler.
III Çıva sanayii işleri :

a) Cıva amalgamlarından altın ve gümüş ayırma
isleri akümülâtörcülükte çinko amalgamı işierj
malzemesi imâlinde cıvalı kurşunla yapılan leh

'^'^^'b) Cıvalı fennî aletler yapımı işleri,
c) Cıva buharlı elektrik ampulleri yapmnı
ç) Süblime, kaiomal ve cıva sülminat gibj cıvalı

bileşiklerin hazırlanması işleri ve lâboratuvarlarda cıva
ile yapılan işler.
IV — Çimento sanayii işlen :

a) ilkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme
ve karıştırma işleri,

b) Otomatik fırınlarda pişirme işlen,
c) Klinkerri öğütme, eleme, torba ve fıçılara koy

ma işleri (Otomatik olarak tozun etrafa yayılmasını ön
leyici bir düzenle yapılmadığı takdirde),
V  Havagazı ve kok fabrikaları ile termik santrallar-

daki işler :
a) Havagazı fabrikalarında kömürün depo edil

mesi ve taşınması işleri (Tozun etrafa yayı lmasını ön
leyici mekanik tesisler olmadığı takdirde),

b) Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma,
boşaltma ve temizleme işleri,

c) Kimyasal tasfiye dairesi işleri,
ç) Gazın geçtiği cihaz ve boruların onarılması ve

temizlenmesi işleri,
d) Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri,
e) Elektrik enerji üretim santral lerinin kazan dai

resindeki ateşçilik, kül ve kömürlerin taşınması işleri,
f) Termik santrallarla her çeşit buhar kazanları

nın kazan dairesindeki ateşçil ik, kül ve kömürlerin ta
şınması işleri.
VI — Çinko sanayii işleri :

a) Çinko madeninin toz haline getirilmesi, karış-



tırılması, elenmesi ve fırınlanması işleri,
b) Danıtma fırının işletilmesi, fırınlardan külla-

rin ve cürufun kaldırılması işleri,
c) Çinko ile alaşım yapılması işleri,
ç) Çinko tozunun ambalâjlanması işleri,
d) Sürekli olarak yapılan galvanizli demir lehim-

ciliği işleri,
e) Çinko tozu kullanılan kimyasal ve sınaî işler,
f) Elektrolitik çinko madenî istihsal eden tesis

lerdeki işler.
VII — Bakır sanayii işleri :

a) Bakır cevheri çıkarılan maden ocaklarında ya
pılan işler,

b) Cevherin kuru veya yaş metod ile zenginleş
tirilmesi ve elde edilmesi işleri,

c) Bakır fabrikalarında cevherin yıkanma, flotas-
yon ve izabe işleri,

d) Hurda bakırm eritilerek dökülmesi işleri.
VIII — Alüminyum fırınlarında yapılan işler :

a) Alüminyum oksit istihsali işleri,
b) Alüminyum bronzu hazırlama işleri,
c) Alüminyum madeni üretim işleri.

IX — Demir ve çelik sanayii işleri :
a) Demir izabe fabrikalarında cevherin demire

çevrilmesi işleri ile boru fabrikalarının fırın ve döküm
dairelerinde yapılan işler,

b) Çelikhanelerin her çeşit çelik yapılan fırınla-
rıyla bunların teferruat ve müştemilâtından olan ikinci
derecedeki fırınlarda ve konvertörlerde yapılan işler,

c) Sıvı halinde demir veya çelik ile çalışılan te
sisat, teçhizat ve bunların mekanik olarak taşınmasına
ilişkin işler,

ç) Sıcak veya sıvı halindeki cürufun taşınması ve
işlenmesi işleri,

d) Haddehanelerde (SoĞ^'^ demirle çalışılan had
dehaneler hariç) fırınlarda, hadde serilerinde, haddeha
neyi kızgın veya sıvı çelik yahut demirle besleyen te
sisat ve araçlarla görülen işler ile kızgın bir halde olan
yarı mamûl parçaların kesilmesi v hazırlanması işleri,

e) Demir ve çelik ve pıesleme makinalarmda
yapılan işler ile bu makinaların sıcak demir veya çe
likle beslenmesi ve imal olunan sıcak parçaların kal
dırılma veya taşınması işleri,

f) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konul
ması, tozların çuvallara doldurulması ve yükletilmesi
işleri,

g) Oksijen ve elektrik kaynak işleri.
X —. Döküm sanayii işleri :

a) Kalıp kumunun hazırlanması işleri,
b) Döküm kalıp ve maçalarının yapılması ve dö

küme hazır duruma getirilmesi işleri,
c) Döküm şarjının hazırlanması ve her çeşit ma

den erime (izabe) fırınlarının döküme hazır duruma ge
tirilmesi işleri,

d) Maden eritme ve dökme işleri,
e) Kalıpların sökülmesi ve dökümlerin temizlen

mesi işleri,
f) Savurma ve düşey döküm yapımı işleri.

XI Kaplamacılık işleri
a)
b)
o)
d)
e)

Parlak ve mat kaplama işleri (galvano).
Polisaj işleri.
Kalaycılık işleri.
Doldurma yolu ile galvanizleme işleri.
Asitle yüzey temizleme işleri.

XII — Karpit sanayii işleri :
Kireç ve kokun ark fırınında eritilmesi işleri.

XIII — Asit sanayii işleri :
a) Asit için ham maddelerin hazırlanması işleri,
b) Asitin yapılma safhalarındaki işler,
c) Asitin dinlendirilme, yükleme, boşaltılma ve

taşınması işleri,
d) Baca gazlarından asit elde edilmesi işleri.

XIV — Akümülâtör sanayii işleri :
a) Akümülâtör yapım ve onarım işleri,
b) Akümülâtör suyu hazırlanma ve şarj işleri.

XV — Kaynak işleri :
a) Her çeşit koruyucu gaz altında yapılan kaynak

işleri.

b) Toz altı kaynak işleri.
XVI — Madenlere su verme işleri :

a) Su verme işleri (sertleştirme),
b) Semantasyon işleri.

XVII — Kauçuk işlenmesi işleri :
a) Kauçuk hamurunun karıştırılması, fırınlanması

işleri,
b) Yeteri kadar havalandırılmayan, çok sıcak ru

tubetli yerlerde mekanik tesisat kullanılmadan yapılan
sıcak vulkanizasyon işleri.
XVIII — Yeraltı işleri :

Maden ocakları işleri . (elemanter cıva bulunduğu
saptanan cıva maden ocakları hariç), kanalizasyon ve
tünel yapımı gibi yer altında çalışılan işler.
XIX — Radyoaktif ve radyoiyonizan maddeler ile ya

pılan işler :
Tabiî ve sunî radyoaktif, radyoiyonizan maddeler

veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynaklan
ile yapılan işler.
XX — Gürültülü işler :

80 desibelden fazla gürültü ile yapılan işler.
XXI — Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı ge

rektiren işler :
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerek

tiren işlerden 20 metreye kadar derinlik veya 2 Kg./
cm2 basınçta yapılan işler (iniş, çıkış, geçiş dahil).
XXII — Pnömokonyoz yapan tozlu işler :

Pnömokonyoz yapan tozların bulunduğu işyerle
rindeki işler.

Madde 3 — Bir işçinin günde sekiz saatten da
ha az çalıştırılması gereken işler ile bunların her bi
rinde en çok kaçar saat çalıştırılabileceği aşağıda gös
terilmiştir :
' — Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerek

tiren işler ;
Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerek

tiren işlerden (iniş, çıkış, geçiş dahil),
a) 20-25 (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2
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hariç) kg./cm= basınçta 7 saat,
b) 25-30 (25 hariç) m. derinlik veya 2,5- 3

(2,5 hariç) kg./cm- basınçta 6 saat,
c) 30-35 (30 hariç) m. derinlik veya 3-3,5 (3

hariç kg./cm^ basınçta 5 saat,
ç) 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4

(3,5 hariç) kg./cm= basınçta 4 saat.
Dalgıçlar için bu süreler, 18 metreye kadar 3

saat, 40 metreye kadar olan derinliklerde 1/2 saattir.
II — Cıva işleri :

a) Cıva izabe fırınlarında görülen işler (6 saat),
b) Elementer cıva bulunan ocaklarda görülen iş

ler (6 saat).
III — Kurşun işleri ;

Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken
kuru tozları kaldırma işleri (4 saat).

IV — Karbon sülfür işleri :
Sürekli olarak karbon sülfüre'maruz kalınmak su

retiyle yapılan işler (6 saat).
V — Ensektisitler :

Karbamatlı ve organik fosforlu ensektisitlerin ima
li. paketlenmesi, eriyik olarak hazırlanması ve uygulan
ması işleri (6 saat).

Tüm kanda, eritrosit veya plazmada kolinesteraz
aktivitesini tayine yeterli bir lâboratuvar kurarak bu
muayeneleri periyodik bir düzen içinde yapan veya bu
tayinleri başka müesseselerde aynı şekilde yaptırmayı
sağlayan işyerleri; Çalışma Bakanlığına başvurarak du
rumlarını ilgili Bakanlıkların uzmanları tarafından du-
zenlenececek raporla tespit ettirdikleri takdirde, bu iş
yerlerinde çalışanlar günde 8 saatlik çalışma süresine
tâbi tutulurlar.

Madde 4 — 2 nci ve 3 üncü maddelerde yazılı
işlerde çalıştırılan işçiler, anılan maddelerde belirti
len günlük en çok iş sürelerinden sonra diğer herhan
gi bir işte çalıştırılmazlar.

Madde 6 — 2 ncl ve 3 üncü maddelerde tes
pit edilen İşler için İş Kanununun 35 inci maddesinde
yazılı fazla saatlerle çalışma izni yerilmez.

Madde 6 — Yürüttükleri işlerde veya işlettikle
ri işyerlerinde bu Tüzükde sayılan işlerden herhangi
birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman
yapan işverenler, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, ya
pılma zamanlarını, anılan işlerde çalıştırdıkları işçile
rin erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek ve 18 den
küçük ve büyük yaştakiler de ayırt edilmek suretiyle
sayılarını, bunların her günkü işe girme, işten çıkma
ve ara dinlenme saatlerini ve günde birden fazla işçi
postası ile çalışılıyorsa bu postaların ne tarzda ve han
gi saatlerde nöbet değiştirdiklerini, işin yürütüldüğü
yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışrina Müdürlüğüne ya
zılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunların doğrudan
doğruya ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildiirlmesi
imkânsız veya gecikmeye sebep olacaksa, söz konusu
bildirim o yerin en büyük mülkiye âmirine yapılabilir.
Bu takdirde mülkiye âmiri durumu derhal ilgili Bölge
Çalışma Müdürlüğüne bildirir.

Madde 7 — 25.8.1971 tarihli ve 1475 Sayılı iş
Kanununun 61 incf maddesinin (b) bendine dayanıla
rak düzenlenen ve Danıştay'ca incelenen bu Tüzük hü
kümleri, Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

Madde 8 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Ku
rulu yürütür.

J  DIŞ HABERLER
%  (Baştarafı sayfa 9 da) x

LA CiOTAT PROTESTO |
GREVİ i

IMF'in üyesi bulunan Fran- %
sız Metal işçileri La Ciotat ge
mi inşa endüstrisindeki 750
grevci kaynakçıdan, grevi, mü
teakip 720 sinin işine teknik
işsizlik nedeniyle son vermiş
tir. işyerinde bulunan 6000 iş
çi de sendikanın çağrısı üze
rine işyerlerinde aletleri bırak
mak suretiyle protesto grevi
ne başlamışlardır.
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HAMİLELİK HAKLARİ iÇjpg
GM MAHKEMEYE VERİLDİ

IMF'in üyesi bulunan ulus
lararası elektrik, radyo ve ma
kine işçileri sendikası lUE ta
rafınca G. Motor Şirketi 1964
yı l ında düzenlenen Medenî
Haklar Yasasının VI I. bölümü
ne aykırı olarak hami le kadın
işçi çalıştırdığı için mahkeme
ye verilmiştir. Hamilelik es
nasında kadın işçi ler çal ışa
maz gerekçesi i leri sürülmek
tedir. GM şirketi hamile bu
lunan kadınlara 6 haftal ık izin

.süresi tanımaktadır. Sendika
bu süreyi uzatmak istemekte
dir. 90.000 kadın işçi bu hak
tan yararlanacaktır.

Erkek işçi lere şirket, hafta
da 85 dolar i le 155 dolar has
tal ık, iş kazası ödeneği ver
mektedir.
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Hukuk Köşesi:

Erlikte Geçen Süreler

Sosyal Sigortalar Kanununun 60. madde
sine bir fıkra ekliyen bu kanuna göre sigorta
lıların askerlik görevlerini yaparken geçirmiş
oldukları süreler bazı şartlarla sigortalıl ık hiz
metlerine eklenebilmektedir. Bu kanunla 60.
maddeye eklenen "D" fıkrası aynen şöyledir .

"Sigortalıların er olarak si lâh altında ge
çen süreleri istemleri halinde ve günün
asgarî ücreti tutarında primlerini ödeme
leri şartı ile prim ödeme gün sayılarına
eklenir. Şu kadarki. eklenen bu sürenin
başlangıcı 506 Sayı l ı Sosyal Sigortalar
Kanununun 6. ve 108. maddelerinde ta
rif edi len sigortalılık süresinin başlangıç
tarihi olarak kabul edilemez.

Hükümden açıkça anlaşılacağı gibi erlik
te geçen sürelerin prim ödeme gün sayısına
eklenmesi için bazı şartların yerine getirilme
si lâzımdır. Şartları basitçe şöyle sıralıyabi li-
riz :

Av. Cengiz ABBASGİL

Erlikte geçen sürelerin pfim ödeme gün
sayı larına eklenmesine dair 1655 sayıl ı kanu
nun, 11 Şubat'ta Resmî Gazete'de yayınlana
rak yürürlüğe girmiştir. Evvelki sayımızda bu
konuda etrafl ı bir şeki lde açıklama yer almış
tı. Bazı tereddütlerin izalesi için aynı konuya
bu sayımızda da temas etmeyi faydal ı bulduk.

Evvelemirde bu haktan istifa etmek isti-
yen hak sahiplerinin kuruma müracaat etmele
ri lâzımdır. Yani bu işlem kurumca kendi liğin
den yapılmıyacaktır. Müracaat esastır. Müra
caat şekli ve yapılacak muameleler kurumca
çıkarılmış bir genelge i le gösteri lmiştir.

Müracaat işlemi tamamlandıktan sonra
prim ödemek icabetmektedir. Ödenecek prim
lere esas ücret günün asgarî ücretidir. Bu ise
18 TL. dır. Prim borcunun bir defada ödenme-

icabetmektedir. Kanunda taksitle ödenebi-sı

leceği hususunda bir Kayıt olmadığı gibi, çıka
rılan genelgede de açıkça primlerin bir defada
ödeneceği belirtilmiştir.

Bu şartları yerine getiren sigortalılar er
likte geçen sürelerini sigorta prim ödeme gün
sayılarına ekliyebi lirler. Ancak bu hükme gö
re, erlikte geçen hizmetlerin prim ödeme gün
sayısına eklenmesi halinde, eklenen sürelerin
başlangıç tarihi sigortalılık süresinin başlangı
cı sayılmıyacaktır. Bu günleri saydırmakla si
gortalının prim ödeme gün sayıları artmış ola
caktır. Yoksa başlangıç tarihine tesiri olmıya-
caktır. Bu kanunla, halen sigortalı olup yaşlı
lık aylığından istifade etmek isteyen sigorta
lılar için prim ödeme gün sayılarında eksiklik
varsa bunun telâfisine imkân tanınmak isten
miştir.
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Toplu iş Sözleşmeleri

NASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ A. Ş.

Gebze Dilovası'ndg inşa edi lmiş ve 25
Mayıs 1973 günü işletmeye açılmış bulunan
NASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ Tesislerinde
inşa halinde iken çal ışan ve teşkilâtımızın bün
yesine katılmış bulunan işçiler adına Toplu iş
Sözleşme çağrısı yapılmıştır. Ancak mezkûr
işyeri için Tek Met iş Sendikası da çağrıda bu-

(Baştarafı sayfa 6 de)

lunmuştur. Bu çağrıya itiraz eden Sendikamız
bu hususta gerekçeli olarak ilgili evrakları da
Bölge Çal ışma Müdürlüğüne ibraz etmiştir.
Sendikamızın çağrısına T. Maden-iş Sendikası
itiraz etmiş olup, ancak lüzumlu belgeleri ibraz
edemediğinden itirazı red edilmiştir. Kocaeli
Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu hususta ka
rarı aşağıda görülmektedir.

T.C.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI

KOCAELİ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR TARİHİ : 1.6.1973
KARAR NUMARASI : 288

İTİRAZ EDEN : Maden-İş 7. Bölge Temsilciliği
Demiryolu Cad. Girgin İş Hanı Kat 2 İzmit.

KARŞI TARAF : 1 — Tekmet-iş Sendikası Genel
Merkezi Yeniçeriler Cad. Cennet Ap. No. 69/2 Kat 3
Beyazıt - İstanbul

2 — Otomobil-lş Sendikası Genei Merkezi
Neşet Ömer Sok. No. 20 Kadıköy - İstanbul

DOSYA NUMARASI ; S.10.6.268
İTİRAZ TARİHİ : 29.5.1973
İŞYERİ ; Nasaş Afiminyum Sanayii A.Ş. GEBZE.
KONU : Maden-lş 7. Bölge Temsilciliği 29.5.1973

tarihinde Nasaş Aiiminyum San. ve Tic. A.Ş. işyerinde
toplu-iş sözleşmesi yapacağından bahisle çağrı ilânın
da bulunan Tekmet-lş Sendikası ile Otomobil-lş Sen
dikasının bu çağrısına adı geçen Sendikaların çoğun
luğa sahip olmadıklarından bahisle yaptığı itirazdan
ibarettir.

İNCELEME VE KARAR : İtiraz kanuni süresi içinde
yapılmıştır. Maden-lş Sendikası 7. Bölge Temsilciliği
29.5.1973 tarih ve 294 sayılı itiraz yazısında Tekmet-
lş ve Otomobil-lş Sendikalarının Nasaş Aiiminyum San.

ve Tic. A.Ş. nin Gebze'de kurulu işyerinde gerekli
üye çoğun'"9""3 sahip olmadığını bildirmekte iso de
bu işyerinde kendi Sendikalarının çoğunluğa sahip ol-
duöu yolunda bîr iddiada bulunmamıştır.

Oysaki, itirazcı Sendikanın hem çağrıda bulunan
Sendikanın üye çoğunluğuna sahip olmadığını, hem
do kendi Sendikalarının işçi çoğunluğuna sahip oldu
ğunu iddia etmeleri ve bu durumu doğrulayacak bilgi
ve belgeleri de ibraz etmeleri gerekir. Bu husus itiraz
cı Sendikanın itirazı sonunda bir hukuki yararının bu
lunması gerekeceği yolundaki hukuk ilkesine dayanır.
Nitekim bu husus Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin
8.5.1967 tarih ve E.4741 K.27 sayılı kararında tered
düde meydan bırakmıyacak şekilde (İtiraz eden Sen
dikanın kendisinin çoğunluğa sahip olduğunu belirtme
miş olması halinde iitrazın dikkate alınmıyacağı) hük
me bağlanmıştır.

Bu nedenle Maden-iş Sendikası temsilciliğinin
itirazının dikkate alınmaması gerekir.

SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenle Maden-lş
Sendikası 7. Bölge Temsilciliğinin itirazının reddine
ilgili merciler nezdindo kanuni süresi içinde itirazı ka
bil olmak üzere karar verildi. 1.6.1973. \

H. Cahit ÖRSKAN

Bölge Çalışma Müdürü
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Bizim Kösemiz :

EVLENME :

— CHRYSLER SANAYİ İ A. Ş. işyerinde çal ı
şan üyeierinnizden A. Hüsnü ECE, bayan
Bingöl ECE (TOKGÖZ) i le. Mehmet VA
ROL, bayan Şükriye VAROL (CEBE) ile,
Mesim ERTUĞRUL, bayan Döne ERTUĞ-
RUL i le

— ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işyerin
de çal ışan üyemiz Hakkı TUNA, bayan
Remziye TUNA (TAMGÜNEY) ile evlen
mişlerdir. Yeni evlileri içtenlikle kutlar,
ömür boyu mutluluklar di leriz.

DOĞUM :
— MES. MAKİNA ELEKTRİK SANAYİİ A. Ş.

işyerinde çal ışan üyemiz Nail Dayındarl ı -
nın Mine adında kizi,

_— ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işyerin
de çal ışan üyelerimizden Mustafa Taşağıl
ın Hatice adında kızı. Haydar Alçınkaya-
nın Yasemin adında kızı, İsmail Arabacı nın
özdöl adında kızı. Şeref Akyürek in Ziya
adında oğlu,

— CHRYSLER SANAYİİ A. Ş. işyerinde çal ı-|
şan üyelerimizden Bülent Adan m Umutl
adında oğlu. Celâl Uçar'ın Bahar adında
kızı, Mehmet Çobandere'nin Serdal adındaj
oğlu, Ali Ceyhan'ın Sema adında kız^ Şük
rü Öztürk'ün Soner adında oğlu, Tahs.nj
özübek'in Vedat adında oğlu. Öner Un-
gan'ın Zuhal adında kızı. Hasan Bilgin m,
Erkan adında oğlu, Sinan Vatansever'm!

Saffet adında oğlu. Hasan Yılmaz'ın Mu
rat adında oğlu. Yılmaz Soner'in Deha
adında kızı, Mütellim Bayır'ın Saniye adın
da kızı i le Saim adında oğlu (ikiz olarak),
Mustafa özer'in Dilek adında kızı. Kâtip
Taş'ın Fuat adında oğlu,

— OTO-YOL SANAYİİ A. Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden Nevzat Eraltın'ın kız çocu
ğu, Süleyman Çetinçelik'in kız çocuğu. Ta
bir Sökmen'in erkek çocuğu Hüsref Bay-
kal'ın erkek çocuğu dünyaya gelmiştir.

Genç anne ve babaları tebrik eder, yav
rulara uzun ve sıhhatli ömürler dileriz.

ÖLÜM :
— CHRYSLER SANAYİİ, A. Ş. işyerinde çal ı

şan üyemiz Mete Tüzün'ün babası Hikmet
Tüzün,

— ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işyerin
de çalışan üyemiz Salih Karahan'm kızı
Ürhan Karahan, Yaşar özmen'in kızı Özay
Özmen, ishak Göçmenler'in annesi Hatice
Göçmenler vefat etmişlerdir. Merhum ve
merhumeleri rahmetle anar, üyelerimizin
acı larını paylaşarak başsağl ığı dileriz.

Sendikamızın Hukuk Müşaviri Av.
Adnan Dizer'in annesi .ADALET
DİZER 27 Mayıs 1973 günü Hak
kın rahmetine kavuşmuştur. Mer
humeyi rahmetle anar. Dizer aile
sine baş sağlığı dileriz.

OTOMOBİL-İS
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Şiir Köşesi ■n^ı
'i

YALAN DÜNYALIM!

Bakışın, gülüşün, yalan.
Dünyan herşeyin yalan.
Sende yalansın.

Koca Dünyalım.

ı:.\

Hani o çamların altında gülüşlerin
Bu günlerin hâtıra kalsın diyişlerin
Seni deli gibi seviyorum söyleyişlerin

Yalan, vallahi yalan.
Sende yalansın.

Koca Dünyalım.

Hasan HARPUTLU
M. T.E.

DÜNYA

Şu yalancı dünyanın güler yüzüne
Medeniyet çerçevesinden şöyle bir baktım
Bazı ları neşeli, bazıları üzgün
Çoğunluk boğulmuş keder denizinde
Dertlere bir yenisi eklendi, âdeta kervan oldu
Hiç tad alamadım şu dünyanın dört

mevsiminden
öyle çok şey değerlendirdimki evrende
Fakat bu görüntünün tesiriyle
Değerinde değeri kalmadı gönlümde
Kanatlanmış kuşlar gibi
Yükseldim semâya, açtım kol larımı
Al lahım...

Nasıl zevk al ırım bu dünyadan
Bin istekle çarpan gönüllerin çaresi olmayınca.

Hasan Selçuk AKGÜL
M. T. E.

./
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 4 5 6 7 8 9 tO 11 12

delerden. 12 — Tersi terbiye - Salatası yapılan bir
ot - Tersi Avrupa'nın eski prenseslerinden ve halen si
nema oyuncularından biri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1 — Denizciler. 2 — Evin kısımlarından - Bir

deniz vasıtası - Tersi beyaz. 3 — Eski Türk çadırla
rından (Tersi) - Tersi İstanbul'da bir semt. 4 — Hâ
tıra - Kötü. fena - Nakletmekten emir. 5 — Tavla

oyununda kullanılır - Ümit etmekten emir - Çok çabuk
bir şekilde. 6 — Tersi pislik - Beyaz. 7 — Adet.
alışkanlık kuralı - Valide - Kuzu sesi. 8 — Tersi si
cim - Tersi bir işaret zamiri - Konfeksiyonda örme sa
nayii. 9 — Tersi terbiye, namus - Susamlı halkalar.
10 — Aza - Geçmeye yarar - Bir nota. 11 — Mal
varlığı - Onarma. 12 — Elbiseleri düzeltir - Dualardan
sonra söylenir - Ayının yaşadığı yer.

GEÇEN SAYIMIZDAKI BULMACANIN ÇÖZÜMÜ :
SOLDAN SAĞA:

SOLDAN SAĞA :

1 — istanbul'un trafiğini büyük ölçüde değişti
recek geçit. 2 — Bir büyük vilâyetimiz - Bir şeye uy
ma, tam yapma. 3 — Bir kimsede kırmamaya çalış
tığımız şeylerden - Tersi midede olabilir. 4 — Akıl.
5 — Yağlı kara - Çayla yenilenlerden. 6 — Bir ka
dın veya çiçek adı - Tersi en büyük silâh. 7 — Üzün
tü verici - Cinayet işleyen. 8 — Başına bir harf ilâ
vesi ile Avrupa devletlerinden birinin TV rumuzu - Bo
ru sesi. 9 — Gericilik - Bir isim. 10 — Kalbur
Tersi ilâve. 11 — Bir erkek ismi - üyuşturucu mad-

1 — Petrol ofisi, 2 — Ada - Karavana. 3 —
Lisan bilen. 4 — Asabî - Calap. 5 — No - Açı -
Kayık.. 6 — Dnob - Tia - İra. 7 — Sır - Abay. 8 —
Koşu - Rakkas. 9 — Edâlı - Tiskat. 10 — Namusa -
Şua. 11 — Cam - Tle - Nar. 12 — Yıka - At - Sıra.

YUKARIDAN AŞAĞIYA :

1 — Palandöken. 2 — Edison - Odacı. 3 —
Tasa - Okşamak. 4 — Abab - Uluma. 5 — Okniç,-"
Is. 6 — Lab - Itır - Ata. 7 — Oric - İrat - Lt. 8 —
Falaka - Kişe. 9 — ivela - Aksu. 10 — Sanayi Ba
kanı.. 11 — in - Pırasa - A'-. 12 — Ay - Kay - Tara.

V)

-Ehliyetinizi görebilir miyim?
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