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S N U S

Türk-iş'in kongresinde önemle ele alınan
işçi - memur ayırımı konusu geçtiğimiz ay
içinde tazeliğini korudu. Hükümet çevreleri
konuyu halletmek için toplantı düzenledi; ,
Türk-iş'in konu üzerindeki haklı hassasiye
ti devam ettiğinden, konuya çözüm aramak
için gerekli çal ışmalar halen devam etmek
tedir.

Geçtiğimiz ay içinde istanbul 'da düzen
lenen Türkiye'de işçi-işveren i lişki leri" ko
nulu seminer ilgiyle izlendi. Kapanış günü
bir konuşma yapan Türk-lş Genel Sekreteri
Halil Tunç genel işçi sorunları üzerinde bil
hassa ücretler üzerinde konuşma ve eleştiri
ler yaptı. Bu husustaki kısa haberimizi iler-
ki sayfalarımızda bulucaksmız.

Temmuz ayı içinde, Metal-iş Federasyo
nunun mill i tipe dönüş çal ışmaları Ankara'
da devam etti. Teşki lât hukukçuları Anka
ra'da toplanarak konunun hukuki cepheleri
ni ele aldı lar. Bu husustaki haberimiz de
ilerki sayfalarımızda yer almaktadır.

Sendikamızın toplu iş sözleşmeleri çal ış
maları yoğun bir şekilde devam etmektedir.
ECA işyeri ile toplu iş sözleşmeleri görüş
melerinden olumlu netice al ınamadığından
konu uyuşmazlığa gitmiş, burada da anlaş
ma olmadığından sendika grev kararı almış
ve grev hazırl ığına başlamıştı . Ancak bu
safhada sendika talepleri büyük bir çoğun
lukla karşı landığından taraflar anlaşarak
toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu hu
sustaki yazımızı da toplu iş sözleşmesi say
famızda bulacaksınız. Diğer taraftan Al-
tınbaşak işyeri için yapı lan toplu iş sözleş
mesi görüşmeleri de olumlu şeki lde bitiri
lerek toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Ha
len ŞAHİNMOTOR, M.A.T., SACE, MİMAS
işyerleri için toplu iş sözleşmeleri görüş
meleri devam etmektedir.

Geçen sayıda olduğu gibi bu sayıda da
yeni çıkan tüzüklerden ikisini ilerki sayfa
larımızda bulucaksmız.

Temmuz sayımızı da mutluluk di lekleri
ile okurlarımıza sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ



s. s. K.

Sosyal Sigortalar Genel Kurulu geçen ay
25 Haziranda başlayarak 5 gün sürdü. Bu uzun müddet
içinde toplanan temenni komisyonları geçen Genel Ku
rulun temennilerine yenilerini eklediler. Bu yazıda Sa
yın Çalışma Bakanının yalnız bir cümlesini alıp eleşti
receğim. (Hastahanelerdeki şikâyetlerin kaldırılacağı
ve işçilerin iyi bakılacağı.)

Her devrede aynı sözler söylenir. Fakat neticeler
değişmez, işte bunun için S.S.K. Genel Kurulunun ka
rarlan temenniden öteye gidememiştir.

Bence Hükümet kesimi Sosyal Sigortalar kanalı
ile Sigortanın uygulayıcısı olmasına rağmen maddi ola
rak hiçbir katkıda bulunmaz. İşverenlerle işçilerden
kesilen primlerin ne şekilde kullanılması icap ettiğini
kendi kararlarına göre uygular. Yatırımlar yapar, dü
şük faizle para verir, işçilere hizmet pozunda hasta-
haneler v.s. yapar. Kararlara göre ilâç fabrikası
kurabilir ama • bazı menfaat guruplarının işine gelme
diğinden milyonlarca lira tutarında ilâç parası öde
meye devam etmekte hiçbir zaman sorumlu olmaz.

Muhitteki işçi sayısını göz önüne dahi almadan
ilerde gelişecek havası içinde politik hastahaneler ku
rulur. İşçi çoğunluğunun bulunduğu artık ihtiyaca ce
vap dahi vermeyen ve gün geçtikçe gelişen diğer mu-
hitlerdeki hastahaneyi (izmit v.s.) büyütmeyi veya bir
yenisini kurmayı aklının kenarından dahi geçirmez, hal
buki bu konuda birçok müracaat yapılmıştır. Her ne
dense ilgililerin işine gelmemiştir. Hasta işçiyi bir vi
lâyetten diğerine (Kocaeli'den İstanbul'a) tedavi ve
muayeneye göndermekten zevk alınır. Bu arada işçi
lere ödenen yol ödenekleri kayıp iş saatleri iyi hesap
edilirse aynı muhite (Gebze ve dolaylarına) bir hasta-
hane yapılmasının masrafı kısa zamanda amorti edilir.
Herhalde tedavi ve muayene için yollarda ömrü geçen
işçilere de iyi hizmet edildiği iddia edilemez.

Diğer yandan Genel Kurul raporu incelenirse iş
çiye hizmet getirilmiş gibi haştahanelerin arttığından.

yatak sayısı çoğalmış ve işçi başına düşen miktarda
hayli yükselmiş görülmektedir. Bu istatistikler doğru
dur. Yalnız bu yataklar hasta tedavisi içinse nerede
bunların doktor ve personeli. Öyle hastahaneler var
dır ki; içinde üç doktor dahi bulamazsınız. Diğer
yandan milyonlarca masraf edilerek kurulmuş bulunan
tam teşekküllü hastahanelerde dahi normal kadro ha
len mevcut değilken, şikâyetler nasıl kaldırılacak.
Günde bir doktorun muayene etmek mecburiyetinde
kaldığı 100-150 hastasıyla karşılaşırsa ne o doktor
doktorluğunu yapabilmekte, ne de işçinin muayene ve
tedavisinden hayır gelmektedir.

işte bundandır ki; her gün hastahanelerde ve te
davi mahallerinde işçiler ile doktorlar boğaz boğaza
gelmektedir.

Politik yatırımları bir yana bırakıp konuya hassa
siyetle eğilmenin zamanı gelip geçmiştir. Acilen tedbir
ler alınmalı, temenniler gerçekleştirilmelidir. Şartlar
aynen devam ederse yarın hastanelerin harp alanı ha
line döneceği muhakkaktır.

Kaldı ki; 1974 senesinde uygulama alanına gi
recek olan emekli kardeşlerimizin eş ve çocuklarının
da parasız tedavisi göz önüne alınırsa, bu kadrolar
la yapılan işler nerden bakılırsa bakılsın tek kelimeyle
rezaletken, konuları görmemezlikten gelmek en büyük
hata olur. Bütün bu dile getirilmiş hususlar aksamaların
ufak bir kısmı olduğuna göre. Sayın Çalışma Bakanı,
Genel Kurulda verdiği sözü nasıl tutacağını akıl er-
dirememekle beraber ciddi çalışmalar neticesinde bazı
rahatlamalar olabileceği kanısındayım. Kaldı ki; îŞÇ'
kesiminin savunucusu Türk-Iş'in de aynı kurulda yöne
ticileri mevcut bulunmaktadır. Müşterek çalışmalar
insan haysiyetine yaraşır muayene ve tedavi olma im
kânları sağlanırken, büyük ölçüde tasarruflar yapıla
bilir. Bunun için S.S.K. hizmeti işçilerin en yakın mu
hitine kadar getirmelidir. Aksi halde Türk-lş ve S.S.K.
mensupları görevlerini yapmıyorlar demektir.

Aydın ÖZEREN



IşIYerlerimizi 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.

KARMAŞAN Kartal Makine Sanayi A. Ş. işyeri umumi görünüşü.

KARMAŞAN
Kartal Makina Sanayi Anonim Şirketi

Kartal - Cevizli, Tugay yolu üzerinde 1 968
senesinde otomotiv endüstrisine yan sanayi
olarak hizmet etmek üzere kurulmuştur. Ana
imalât mevzuu olarak komple damper kasaları
ile muhtelif tip karoser ve kasa imalâtını seç
miş, ayni zamanda otomotiv endüstrisi için
parça imalâtına girişmiştir.

1970 senesinde Şirket, Limited bir kuru
luş iken Anonim Şirket haline değiştirilmiş ve
İsveç'te kâin maruf Alfa Laval firması ile bir
lisans anlaşması imzalayarak paslanmaz çelik
saçtan tank imalâtına başlamıştır.

Kuruluşundan beri Karmaşan, meyva su
ları fabrikaları, bira fabrikaları ve gıda sanayii
için muhtelif cins ve kapasitede çeşitli tank
lar imâl etmek suretile müşterilerinin itimat
ve teveccühünü kazanmıştır.

Karmasan'ın bugüne kadar imâl ettiği

tankların yekûn takribi hacmi 9.000.000 litre
civarındadır.

Karmaşan Makina Sanayi A.Ş. üe Send"
İZ arasındaki ikinci dönem toplu-iş sözler
i  1 Ocak 1973 tarihinden itibaren iki

kam

mesı

süre ile yürürlüktedir

Yeni dönem toplu-iş sözleşmesi ile üyele
rimize yeni birçok sosyal haklar i le ücret ar
tışı sağlanmıştır. Bunların yanında en önemli
olan işyerinde iş emniyeti ve iş güvenliğidir
Bu sebeple işyerinde disiplin kurulu teşekkül
edilmiş olup, ayrıca kıdem tazminatları her
yıl için 20 güne çıkarılmış olup, ihbar taz
minatları da artırılmıştır. Sendikamızın işye
rindeki üyelerimizden Duran Aslan Baştemsilci
ve Yusuf Aydın ise .temsilci olarak görev yap
maktadırlar.
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Genel Başkanımızın
Türk - İş

Kongresindeki
Konuşmasının

Metni
(Geçen sayıdan devam)

Bu uygulama hataları yüzünden geç çı
kan toplu iş sözleşmesi yetkisi sebebi ile baş
langıç tarihi bölgenin yetki kararı ile bağl ı kal
maktadır. Arada geçen süre işçilerin aleyhine
çalışmaktadır. Yalnız işçilerin mi? Çalışma
Bakanl ığı bunu hiç düşünmüyor mu? Biz aldı
ğımız zamm % 30-35 ini kime veriyoruz? Si
gortalar ve vergi yoluyla Hükümete. Milyonlar
ca lira böyle ziyan oluyor. Ve bütçeye girme
imkânı kazanamıyor. Ne o, işçinin eline üç
buçuk kuruş geçmesin. Malesef ki bu konu
ya hiç değini lmemiştir. Ben derim ki bundan
sonraki arkadaşlarım Toplu İş Sözleşmesi yet
ki konusunu ele alarak işçinin esas hakkı olan
süre kaybolmaması için yardımcı olsunlar.

Raporun 134. sayfasında "Bu Nasıl Re
jim" diye başlıyor. Hakl ılar. Ben bazı şeyleri
açık açık söyleyeceğim. Gene Erzurum Genel
Kurulunda dedim ki. Beyler, aşağıda büyük
bir kayna'ma var. Her an patlama olur. Bir ka
nun çıkıyor, bu kanunun işçilere iyi anlatı lması
lâzım.,. Fakat o zamanın büyük liderleri arka
daşlarımız teşkilâtlarına güvendiklerinden söy
lediklerimizi nazarı itibara almadılar. Ama, 16
Haziran patlayınca bütün üyeleri sokağa dö
küldü. Sonra bakıyoruz ki kusuru kimse kabul
etmiyor. Eğer arkadaşlar işyerlerinde eğitilsey-
di bu konuların ana fikirleri öğretilseydi 16
Haziran olayları olmazdı. Aradan uzun müd
det geçtiği için bu konu çok çabuk unutuldu.
Türk-iş yöneticilerinin burada hataları yok
muydu? Tedbir alamazlar mıydı? Ama biz ko
layını bulduk. Devlet gibi, bunu bir teşki lât
yaptı dedik, yıktık attık.

Yürüyüşe bizim arkadaşlarımız çıkmadı
mı? Ama sopayla çıktılar, ama kendi istekle
riyle. Esasen konuyu bilmediklerinden çıktı-

Genel Başkanımız A. Aydın ÖZEREN konuşmasını
yaparken.

lar. Ve böylece işçi adına leke sürüldü. Bu
arada büyük işyerlerinde iş elbiseleri dağıtıl
dı. Üzerinde numaraları vardı. 54 beden 56 be
den. Bunları sökmeye bile vakit bulamayanlar
işçi değildiler. Bunları dağıtan işverenler ka
pının önünde davul zurnayla işçiyi uğurlarlar
ken beraber halay çekenler niye sıkı yönetim
mahkemelerine gelmedi? Sıkıyönetim yalnız
işçiler için mi yapıldı? Hatal ı biz miydik? Ne
rede eşit muamele? Ve haklı olarak rapora şu
nu yazmışlar: "Türkiye'de bazı kişiler 12 Mart
öncesinden söz etmek bir yana bu konu açıldı
mı başlarını öne eğip, düşünmek zorundadır
lar. Bu kişi ler arasında özel teşebbüsün bir
kısım mensupları da yer al ırlar." demektedir.
Demek ki suçu tamamen üzerlerinden ata
mazlar. Ve bütün bunlara rağmen akabinde
teşki lâtımızın 2500 üyesinin iş akdi feshedil
di. Bir çoğunun kıdemi ihbarı verilmedi. Duru
mu yazıyla Türk-lş yönetim kuruluna gönder
dik. Canım dediler, bu kadar üye atılır mı?
Ama, çağırıp da bize sormadılar niye? Bunun
acısını biz çektik. Başkaları yürüdüğü halde...
Bizim de hatalarımız vardır belki. Yalnız işçi
nin prestijini kurtarmak için kıdem ve ihbar-
sız kapı dışına atıldığından kanuni bir yürü-

(Devamı sayfa 15 da)



Sosyal Sigortalar Mevzua^
iş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası

(Geçen sayıdan devam)

İşyerinden uzakta bir yerde bozulmuş ve iş
veren o işyerinde çalışan sigortalıya "pay
dostan sonra evine giderken takımları yanına
al ve bozulan aracı tamir ettikten sonra evine
git" demişse sigortalının aracın bulunduğu
yere gidişi veya aracın tamiri sona erinceye
kadar bir olay neticesi arızaya uğraması iş ka
zasıdır. Çünkü bu aynı zamanda işin yürütümü
ile ilgili bir görevlendirmedir. Bu görevin ifa
sı için ücret veya fazla mesai verilip verilme
mesi hâdisenin iş kazası sayılmasına tesir et-
.mez. Ancak tamir bittikten sonra evine gider-,
ken bir olay neticesi sogartaiının arızalanması
iş kazası sayılamaz.

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna
süt vermek için ayrılan zamanlarda; iş kanu
nu hükmünce çalıştırılan kadın sayısına göre
bazı işyerlerinde emzirme odaları ve kreşler
açılmakta bazılarında ise açılmamaktadır. Em
zirme odası açılsın veya açılmasın işveren
emzikli kadın sigortalılara öğleden, evvel ve
sonra iş saatleri esnasında olmak ve yarım sa
atten az olmamak üzere günde 2 defa emzir
me izni vermek mecburiyetindedir. İşte em
zirme izni verilen kadın sigortalı çocuğunun
bulunduğu yere gidiş dönüşü esnasında veya
çocuğun bulunduğu yerde (Emzirme odası ve
ya evi olabilir). Bir olay neticesi arızaya uğra
mışsa bu iş kazasıdır.

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir
taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürü
lüp getirilmeleri esnasında;

Misâl : İşyerinin servis aracı ile toplu
olarak işyerine gidiş dönüşte bir trafik kazası
neticesi sigortalılardan bir veya birkaçı arı
zaya uğramışsa bu iş kazasıdır.

İşveren tarafından gidiş dönüş yol para-

Gürbüz ERSAN
S.S.K. istanbul ihtiyarlık '

Sigortası 2. Müdürü
I

lan sigortalılara maktuen verilse dahi nıünfe-
rit gidiş dönüşlerde meydana gelen olay iş ka
zası sayılmaz.

B) "Meslek hastal ığı, sigortal ının çalış
tırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir se
beple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğ
radığı geçici veya süıekli hastal ık, sakatlık
veya ruhi arıza halleridir.

Bu tarife göre, işin yer altında su altın
da, kapalı veya açık yerde ayakta veya otura
rak, rutubetli yerde v.s. yapılması gibi işin ni
teliği ve yürütüm şartları sigortalıların meslek
hastalığına tutulmasına sebep olmaktadır. Ay
rıca işverenlerin, işçi lerin sağl ığını koruma ve
iş güvenliği nizamnamesinde belirtilen tedbir
leri almaması veya aykırı hareketi de işçinin
meslek hastalığına tutulmasına etki eder.

Hangi hastalıkların meslek hastalıkları
sayılacağı Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık iş
lemleri genelgesinde açıklanmıştır. Ayrıca bu
hastalıkların dışında kalanların meslek hasta
l ığı sayıl ıp sayı lmayacağı hususunda Sosyal
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca karar verile
ceği yine 506 sayılı Kanunun âmir hükmüdür.

Meslek hastalıkları listesinde, çeşitli ma
densel cisimlerin, organik cisimlerin, fizik ve
mekanik tesirlerin, tozların, bulaşıcı hastalık
ların vücudun muhtelif yerlerinde husule ge
tirdikleri arızalar tarif ve tespit edilmiştir.

Cıva, fosfor, kurşun, benzol, korbon sül
für, makine yağları ve bileşiklerinin meydana
getirdiği zehirlenmeler, gürültü, ışın tesiri ile
arızalanmalar, romotizma.slikoz, aspetoz, kro-
nikbronşit, şarbon, katarak v.s. gibi hastalık
ların da meslek hastal ığı olabileceği misal ola
rak verilebilir. O halde çeşitli işlerde çalışma
neticesi meslek hastalığına tutulmak mümkün
dür.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Biten Toplu iş Sözleşmeleri :
A - L '■
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Gn. Bşk. Aydın Özeren

ECA. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
Sendikamızda, ECA PRESDÖKÜM SANA

Yİİ arasında yürütülmekte bulunan ikinci dö
nem Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, geçen
sayı larımızda da izah ettiğimiz gibi uyuşmaz
l ıkla neticelenmişti. Uzlaştırma Kurulu çal ış
maları da taraflara anlaşma imkânı sağlaya
mamıştır. Sendikamız bu durumda GREV ka
rarı almıştır.

Ancak bu arada toplantılara devam edil
miş olup. Uzlaştırma Kurulunun vermiş oldu
ğu kararın da üzerinde bazı haklar sağlanarak
Toplu İş Sözleşmesi 20 Temmuz 1973 günü
imzalanmıştır. Yeni dönem toplu iş sözleşme
si 1.3.1973 tarihinden itibaren iki yıl süreli
olup, üyelerimize sağladığı bazı hakları aşağı
da okurlarımıza sunmaktayız.
— iki işçi, iki işveren Temsilcisinden teşek

kül edi len Disiplin Kurulu,
— Dini bayramların arife günleri tam gün üc

retli izin ve ,200 TL. Bayram ücreti veril
mesi,

— ihbar tazminatları 4 gün ilâvesi ile öden
mesi,

— Kıdem Tazminatlarının bir yıldan itibaren
uygulanmasf,

;— Yeni işe giren Sendika üyelerinin asgari

île Fb. Gn. Md. Oktay

Özaras, ECA. Pres Döküm

San. A. Ş. işyerinin

•  • Toplu-iş Sözleşmesini

imzalarken.

saat ücreti 350 kuruş olması.
Normal fazla mesailer % 75 zamlı öden
mesi.
Hafta tatili ve Genel tatil günlerinde fiili
çal ışma % 100 zamlı ödenmesi.
Üyelere ayda üç yevmiye tutarında devam
primi ödenmesi.
Yıll ık ücretli izine giden üyelere 500 TL.
tatil ikramiyesi,
5 gün ve daha fazla istirahat alan üyelere
ücretlerinin tam olarak ödenmesi.
Üyelere yılda işyerindeki hizmeti bir yıl
dan az olanlara 35 günlük, bir ilâ üç yıla
kadar kıdemi olanlara 50 günlük, üç ilâ
beş yıla kadar kıdemi olanlara 55 günlük,
beş yıldan fazla kıdemi olanlara 65 gün
lük ücretleri tutarında ikramiye verilmesi.
Sendika üyelerinin saat ücretlerine birinci
yıl 140 kuruş, ikinci yıl 140 kuruş olmak
üzere toplam olarak 280 kuruş saatte zam
yapılması.
Yemek ücretinin 7 TL. olarak tespit edil
mesi.
Tehlikeli işlerde çal ışanlara yılda 600 TL.
yıpranma tazminatı verilmesi.
Evlenme yardımı olarak 6 gün ücretli izin
ve 800 TL. verilmesi.

6
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— Doğum yardımı olarak üç gün ücretli izin
ve 500 TL. verilmesi,

— Yakacak yardımı olarak yılda 400 TL. ve
rilmesi,

— iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgi li yar
dımların yanında yılda iki çift ayakkabı
(Beher çifti 130 TL.) değerinde ayakkabı
verilmesi.
Kabul edilmiştir.

ALTIIMBAŞAK ZİRAİ MAKİNA VE
ALETLER SANAYİİ A. Ş.

Sendikamız ile ALTINBAŞAK ZİRAİ MA
KİNA VE ALETLER SANAYİİ A. Ş. arasında yü
rütülmekte olan ikinci dönem Toplu İş Sözleş
mesi müzakereleri, 2 .7.1973 günü yapılan
7 nci toplantı sonucunda tarafların anlaşması
ile sona ermiştir.

Yeni dönem Toplu iş Sözleşmesi i le üye
lere ücret ve sosyal yardımların artışı yanında
en önemli olarak, işyerinde beş yıl hizmet et
miş üyelerin de kendi isteği ile ayrılmaları ha
linde kıdem tazminatlarının ödenmesidir.

Yeni yapılan Sözleşme i le sağlanan men
faatlerden bazıları aşağıda belirti lmiştir.
— iki işçi ve iki işveren temsilcisinden kuru

lu Disiplin Kurulu,
— Dinî bayramların arife günleri tam gün üc

retli izin verilmesi,
— 24 Temmuz işçi Bayramı olarak ücretli ta

til yapılması.
Cumhuriyet Bayramında üyelere çal ışma
dan ücretleri % 100 zamlı ödenmesi, ayrı
ca 50. yılda 200 TL. ikramiye verilmesi.
Dinî bayramlarda 250 TL. bayram ikrami
yesi verilmesi,
ihbar tazminatlarının % 15 zaml ı öden

mesi,

— Kıdem tazminatlarının iki yıldan başl ıya-
rak beher yıl için 25 günlük tazminat öden
mesi. ayrıca evlenen bayan üyelerin işten
ayrılması veya işyerinde en az beş yıl kı
demi olan üyelerin kendi isteği ile işten
ayrılması halinde kıdem tazminatlarının
ödenmesi,

— Haftalık çalışma süresi 45 saat olup 48 sa
at üzerinden ödeme yapılması,

— Normal fazla mesai lerin % 80 zaml ı öden
mesi,

— Hafta tatil i ve Genel tatil günleri yapılan
fiili çal ışmaların % 100 zamlı ödenmesi,

— Yeni işe giren Sendika üyelerinin asgari
saat ücreti 350 kuruş olması,

— Yıllık ücretli izine giden üyelere 300 TL.
tatil ikramiyesi verilmesi,

— Üyelere yılda 600 TL. yakacak yardımı ya
pılması,

— Üyelere yılda 65 günlük ücretleri tutarın
da ikramiye verilmesi,

•— Üyelerin birinci yıl saat ücretlerine 155 ku
ruş, ikinci yıl saat ücretlerine 160 kuruş
(toplam olarak 315 kuruş) zam yapı lma
sına,

— Evlenme yardımı olarak 6 gün ücretl i izin
ve 1000 TL. verilmesi,

— Doğum yardımı olarak 3 gün ücretl i izin ve
750 TL. verilmesi,
Çocuk yardımı olarak 25 TL. verilmesi, ay
rıca tahsile giden çocuklardan ilkokul için
100 TL, ortaokul için 150 TL, l ise için
200 TL, yüksek okul için 500 TL. veri l
mesi,

— Ölüm yardımı olarak üyenin vefatı halin-

7.
Altınbaşak işyeri

Toplu-iş Sözleşmesini

İşveren ve Sendika

yetkilileri imzalarken.



de 15.000 TL, yakır)larının ölümü halinde
üç gün izin ve 750 TL. verilmesi,

— İş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili giyim
yardmiları yanında 125 TL değerinde ayak
kabı verilmesi,

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :

ŞAHİN MOTOR YATAKLARI
FABRİKASI

Sendikamızın, ŞAHİN MOTOR YATAK
LARI Fabrikası ile yürütmekte olduğu birinci
dönem Toplu-iş Sözleşmesi müzakereleri son
safhaya gelmiş bulunmaktadır. Üyelerimizin
haklarının en iyi şeki lde alınması için gerekli
her türlü kanuni çalışmaların yapılacağı üye
lerimiz tarafından da bilinmesidir, önümüz
deki günlerde son rietice belli olacaktır.
MAT. MOTORLU ARAÇLAR
TİCARET A. Ş.

Sendikamız ile MAT. MOTORLU ARAÇ
LAR TİCARET A. Ş. arasında ikinci dönem
Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin 4 üncü
toplantısı yapılmış olup, gelecek toplantıda son
netice bel li olacaktır. Netice üyelerimizi tat
min etmediği takdirde konu uyuşmazlığa inti
kal ettirilecektir.

SACE ELEKTRİK A.Ş.
Sendikamız ile SACE ELEKTRİK A. Ş.

arasında ikinci dönem toplu iş sözleşmesi mü
zakereleri devam etmektedir. Bugüne kadar
yapılan toplantılarda olumlu neticeler al ınmış
olup, ancak ücretler konusu gelecek toplantı
larda görüşülecektir.
MİMAS. SAÇ VE MAKİNA MONTAJ
SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ

Sendikamızın MİMAS SAÇ VE MAKİNA
MONTAJ SANAYİİ LİMİTED ŞİRKETİ işyeri iş
verenini toplu iş sözleşmesi müzakerelerine
davet etmiş, ancak toplantıya iştirak etmiyen
işveren Bölge' Çalışma Müdürlüğü kanalı ile
toplantılara katılmıştır. Bilâhare işveren yine
toplantılara katı lmaktan imtina etmiş ve du
rum Sendikamız tarafından uyuşmazlık için
Bölge Çalışma Müdürlüğüne iletilmiştir.
OTO-PAR SANAYİİ VE
TİCARET A. Ş.

Sendikamız, OTO-PAR SANAYİİ VE Tİ
CARET A. Ş. işvereni ile üçüncü dönem toplu
iş sözleşmesi müzakerelerine başlanması için
toplantı talebinde bulunmuş ve ilk toplantının
1 Ağustos 1973 günü yapılması hususunda ta
raflar mutabık kalmışlardır.

LOKAVT'LAR
Değerli Okurlarım,
Bu hususta çok şeyler söylendi, ve çok

şeyler de yazıldı. Ama ne çare ki 1973 yılı
ve sonraları LOKAVT'lar yılları oluyor. Ve
devam edeceğe de benzer. Önce Deri işve
renleri Sendikası, sonra Madeni Eşya işve
renleri Sendikası (MESS) ve sırası ile!..

işte Türkiye ve çalışanların kaderi. 1961
Anayasamızın 47 nci maddesi, İşçilerin ik
tisadi ve sosyal durumlarını işverenlere kar
şı korumak ve düzenlemek için. Toplu Söz
leşme ve GREV hakkı tanımıştır. Fakat, olur
mu böyle şey? işçi patronuna karşı gelebi
lir mi? Meşru da olsa, hayır. Bunun için
Anayasanın bu hükmüne karşı, Kanunla kuv
vetliyi takviye etmek lüzumu duyulmuştur!
İşverenlerin LOKAVT yapma hakkı! Bugün
işte bunun meyvalarını toplayın Sayın Par
lamenterler.

Bir işçi ailesinin, "Pirincin kilosu çıktı
15 liraya, ayakkabıyı bayramlarda bile gö
remez olduk, tek gıdamız ekmek. Ne olacak
bu hal Nereye kadar gidecek? Bahçeleri-
rriizde yetişen yeşil biber bile 6 liradan
aşağı düşmedi. Et derseniz 3 aydan 3 aya,
kasabın yolundayız. Nedir bu fakir fukara
nın çektiği? yetti artık. Yok mu bu mem
leketin sahibi?., diye yakındığı ve basında
aynen yayınlanan bu açıklaması bir yana,
bu şartlar altında yaşamak için meşru mü
cadele yapan TOFAŞ, RENAULT, KARSAN,
BUR-ÇELİK, COŞKÜNÖZ, SKT ve MAKO
işyerleri işçilerine, TOFAŞ'ta GREV uygu
laması yapıldı diye, diğer işyerlerinde İşve
renler ve Sendikaları (MESS)'in LOKAVT
uygulaması Türk Sanayii ve Ekonomisi için,
ne dereceye kadar samimi olduklarını bir
kere daha açığa çıkarmıştır.

Acaba, sayın işverenlerimiz işçileri açlık
la mı tehdit etmek isterler? Unutmasınlar
ki, işçinin bu hususta kaybedeceği hiçbir
şeyi yok. Bütün temennimiz işverenlerin be
zirgan zihniyetinden ayrılarak, gerçek sa
nayici olmaları ve çalışanlara da insan gö
züyle bakarak, onların da insanca yaşama
olanaklarına kavuşması için, imkân sağla
malarıdır. Sami ATAÇ



SENDİKAL

TOFAŞ'da Greve çıkıldı diye 7 işyerinde LOKAVT'a maruz kalan
Bursa Metal-lş üyeleri toplu halde.

TOFAŞ'DA GREV
UYGULAMASINA GEÇİLDİ.
BUNA KARŞİ 7 İŞYERİNDE
LOKAVT UYGULAMASINA

BAŞLANDİ

Metal-iş Federasyonuna
bağlf Bursa Metal-iş Sendika
sı ile Tofaş arasında yürütülen
toplu iş sözleşmesi olumsuz
şekilde neticelenince sendika
greve karar vermişti . Uyuş
mazlık safhasında da olumlu
bir netice al ınmayınca grev
uygulamasına geçilmiştir. To-
faş'da çalışan bütün, işçi ler
greve iştirak etmektedir. Bi
lindiği gibi diğer yedi işyeri
için de grev kararı vardır. An
cak, bu işyerlerinde işveren
30.7.1973 tarihinden itibaren
lokavt uygulamasına başla
mıştır. Otomobil-iş olarak bağ
İl bulunduğumuz Metal-iş Fe
derasyonunun yürüttüğü grev,
işçi hakları tam olarak alınrn-
caya kadar maddi ve manevi
olarak desteklenecektir.

METAL-İŞ FEDERASYONU
HUKUKÇULARI TOPLANDI

Metal-iş Federasyonunun
mil li tipe gitme hazırlıkları
hızla ilerlemektedir. Son ola
rak Federasyonu bağlı kuru
luşların hukuk müşavirlerinin
iştiraki ile bir toplantı An
kara'da yapı lmıştır. Komite
başkanı Aydın Özeren'in yö
netiminde toplanan hukukçu
lar heyetinde mill i tipe dönüş
menin hukuki cepheden in
celemesi yapılmış, tutulacak
yol için gerekli hukuki işlem
ler için hazırlıklara başlan
mıştır.

YEDEK PARÇA
FABRİKASI KURULUYOR

Memleketimizde gelişen o-
to sanayii ihtiyacını karşı la
mak için Mersin'de yedek
parça imal edecek bir fabrika -
kurulması için teşebbüse ge
çilmiştir. Serbest teşebbüs sa
hiplerinin kuracağı fabrikanın
1974 de faaliyete geçmesi i-
çin çal ışılmaktadır. Fabrika

da üretilecek yedek parçala
rın iç ihtiyaç fazlasının ihra
cı düşünülmektedir. Fabrika
gerçekleşerek faaliyete geç
mesi hal inde Mersin bölge
sinde bu suretle yeni bir iş
sahası açılacağından teşebbüs
memnuniyetle karşılanmıştır.
KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACI
GÜN GEÇTİKÇE ARTİYOR

Ülkemizde yeni sanayi dal
larında faaliyet gösteren ku
ruluşların artması kalifiye iş
çi ihtiyacını da artırn'ıaktadır.

ilgili teşekkül ler bu hususta
çal ışmalar yapılmasını, gere
kirse dışarıya giden işçileri
mizden kalifiye olanlarının
gönderi lmemesi yolunun se
çi lmesini önermektedirler. Bu
arada Ege Sanayi Odasının
konu i le ilgili bir rapor hazır
ladığı öğrenilmiştir. Raporda
konunun acilen ele al ınması i-
cabettiği, çırakl ık kanununun
bir an önce çıkarılması, bu
konuda yurt çapında eğitim
yapı lması, öngörülmektedir.

EMEKLİ İŞÇİLERİNİN
AİLELERİNİN TEDAVİSİ
SİGORTACA YAPILACAK

Sosyal Sigortalar Kurumun
dan açıklandığına göre mü
dürler kurulu emekli işçi lerin
bakmakla mükellef ■ oldukları
aile efradının da sigorta tesis
lerince- tedavi edi lmelerini
prensip olarak benimsemiştir.

Açıklandığına göre, emekli
işçi lerin ai lelerine yapılacak
tedavi yardımını gerçekleştir
mek için gerekli tadilat 506
sayıl ı kanunda yapıldıktan
sonra imkân dahiline girecek-
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tir. Bu işlemlerin bitirilme
sinden sonra tatbikata ancak
önümüzdeki yıl geçi lebileceği
açıklanmaktadır.
TUNÇ, GREVLERİN KANUN
YOLU İLE. KISITLANMAMASI
GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Ekonomik ve sosyal etüd-
ler konferansının düzenlediği
"Türkiye'de işçi-işveren ilişki
leri" konulu seminer temmuz

içinde istanbul'da yapılmıştır.
Konferansın kapanışında

Türk-iş Genel Sekreteri Halil
Tunç da bir konuşma yapmış
tır. Tunç yaptığı konuşmada
bilhassa grevler üzerinde du
rarak, grevlerin kanun yolu
ile kısıtlanmamasını istemiş
tir.

Tunç, konuşmasında ayrı
ca, işverenlerin toplu iş söz
leşmeleri i le sendikaların yan
gelirler sağlama yolunu seç
miş olmalarından şikâyetleri
üzerine, bu gibi şikâyetlere de
cevap vermiş, eğer ücretlere
% 100 zam yapı ldığı taktirde
bütün yan taleplerden vazge
çi leceğini de bel irtmiştir. .
TOE - TÜRK OTOMOTİV
ENDÜSTRİLERİ A.Ş.
İŞYERİNİN KURULUŞ
YILI KUTLANDI

Gebze - Çayırova'da kurulu
bulunan TOE - Türk Otomotiv
End. A.Ş. işyerinin 14. cü
kuruluş yıldönümü 6 Temmuz
1973 günü kutlandı.

Kutlama töreni, aynı zaman
da yeni dönem toplu iş söz?
leşmesinin imza töreni ile
müşterek yapıldı. Törene Geb
ze Kaymakamı, Sendikamız
Genel Başkanı ve Genel Sek

reteri, Fabrika Genel Müdürü
ve diğer davetliler iştirak et
miş olup, aynı zamanda işye
rinde 5 ve 10 yıl hizmet et
miş arkadaşlar tebrik edile
rek, kendilerine münasip ar
mağanlar verilmiştir.

TÜRK-İŞ İSTANBUL
1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNE
ZİYA HEPBİR GETİRİLDİ

Türk-iş 1. nci bölge temsil
ciliğini yapmakta olan Nejat
Karacagi l ve Eğitim Müdürü
Vahdet Aşar görevlerinden a-
l ınmışlarçiır.

Boşalan bölge temsilciliği
ne Zıya Hepbir atanmıştır.
Uzun yıllar Türk sendikacılı
ğına emeği geçmiş bulunan
Ziya Hepbir son olarak çalış
ma ataşeliklerinde bulunmuş
tu. Hepbir'in Türk-iş tarafın
dan bu göreve atanması sen-
dikacılarca memnuniyetle kar
şılanmıştır.

Yeni bölge temsi lcimiz Hep
bir'i bu görevinde de başarılı
olması dileği ile Otomobi l-iş
olarak kutlarız.
ZİRAİ DONATIMIN
ADAPAZARI TRAKTÖR
FABRİKASININ ÖZEL
TEŞEBBÜSE DEVRİ
SÖYLENTİLERİ
TEPKİ YARATTI

Adapazarında kurulu Zirai
Donatım Kurumuna ait trak
tör fabrikası özel teşebbüse
devredilmek istenmektedir. Bu
haber üzerine Donat-İş Sendi
kası Başkanı Recep Demir bir
demeç vererek bu tutumun
hatalı olduğunu belirtmiş, hü
kümetin bunu önlemesi gerek
tiğini ileri sürmüştür. Bu ara
da devir hususunun gerçek

leşmemesi için başbakana mü
racaat eden Donat-iş Başkanı,
meselenin halledilmemesi ha
linde, burada çalışan tüm iş
çilerle, çiftçilerin, sendikala
rın ve köylülerin protesto mi
tingi yapacağını açıklamıştır.
Donat-iş Sendikası, sendika
mızın da bağlı olduğu Metal-
iş Federasyonunun üyesidir.

SEÇMEN KARTLARI
DAĞITILMAYA BAŞLANDİ

Ondört Ekimde yapılacak
seçimler için hazırlanan seç
men kartları, Yüksek Seçim
Kurulunun bildirisi üzerine da
ğıtılmaya başlanmıştır. Dağı
tım, bizzat veya posta ile ya
pılacaktır.

Seçimlerde- oy kullanmanın
en tabii vatandaşlık hak ve
görevi olması sebebi ile, sen
dikamız üyelerinin de bu hu
susta hassas davranarak, seç
men kartlarını zamannıda ala
rak oy kullanacakları, bu hu-
hususta gerekli ilgiyi göster
dikleri öğrenilmektedir.

SİNGAPUR'DA İMF'NİN
ULUSLARARASİ ŞİRKETLE
YAPTIĞI BAŞARİLİ
SÖZLEŞME

Singapur'da IMF'ye bağlı
SİLO işçileri için sözleşme mü
zakerelerini yürüten IMF'ye
bağlı Mali ve Ekonomik Araş
tırma bölümü Uluslararası
Fairchild fotoğraf makinesi
ve patçalarını imal eden şir
ketle imza ettiği sözleşmede
elektronik parça imal eden
kadınlara % 22 ve diğer per
sonele de % 9 ücret artışı sağ
lamıştır. (Oevamı sayfa 15 de)



TÜZÜKLER
ÇALİŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SA

YILI İŞ .KANUNUNUN 66 NCI MADDESİNE İSTİNA
DEN HAZIRLANAN VE DANIŞTAY'CA ONAYLANAN
"HAZIRLAMA, TAMAMLAMA, TEMİZLEME İŞLERİ

TÜZÜĞÜ" İLE İŞ KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNE
İSTİNADEN HAZIRLANAN "İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜ"
BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KON
MUŞ VE RESMÎ GAZETE'NİN 12 MART 1973 TARİH
14574 SAYILI NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YA
YIM TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜKLERİ
OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞI
DA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

Hazırlama tamamlama temizleme
işleri tüzüğü

MADDE 1 — 1475 sayılı İş Kanununun 66 ncı
maddesinde sözü edilen hazırlama, tamamlama, temiz
leme işleri, bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenle
yapılması için, belirli günlük veya istisnai bir nitelik
göstermeyip hep aynı biçimde sürüp gitmes zorunlu
bulunan İşlerdir. Bu işler, görevleri yalnız bunları yap
maktan ibaret bulunan ayrı işçilere yaptırılmayıp da,
işyerinin asıl işçilerine yürüttükleri esas işlere ek ola
rak yaptırıldığı takdirde, bu tüzük hükümleri uygula
nır. Bu işler için asıl işçilerden ayrı olarak ve sade
ce bu işleri yapmak üzere işe alınmış işçiler kullanıl
dığı takdirde, bunlar hakkında iş Kanununun genel
hükümleri uygulanır.

MADDE 2 — iş süreleri tüzüğünde asıl iş için
saptanmış bulunan günlük çalışma sürelerine ek ola
rak, bu sürelerin başlama saatlerinden önce veya bit
me saatlerinden sonra hazırlama, tamamlama, temizle
me işlerini yapacak işçiler bu işlerde günde en çok
iki saat daha çalıştırılabilir.

MADDE 3 — Hazırlama, tamamlama, temizleme,
işlerinin, asıl işe ilişkin günlük çalışma sürelerinden
önce veya sonra yaptırılabilmesi, teknik bir zorunlu
luğun bulunmasına veya bu işlerin, asıl işin yürütümü
sırasında yapılmasının sağlı kve güvenlik yönünden sa
kıncalı olmasına bağlıdır.

MADDE 4 Hazırlama, tamamlama, temizlem
işlerinde çalıştırılacak işçilerin sayısı :

15 kişiye kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde en
çok 3 işçiden,

16-30 kişiye kadar işçj çalıştırılan işyerlerinde
en çok 4 işçiden,

31-60 kişiye kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde
en çok 6 işçiden,

61-80 kişiye kadar işçi çalıştıran işyerlerinde
en'çok 8 işçiden,

81-100 kişiye kadar işçi çalıştırılan işyerlerinde
en çok 10 kişiden

ve 100 den yukarı işçi çalıştırılan işyerlarincle
ise-işçi sayısı toplamının yüzde onundan fazla ola
maz.

MADDE 5 —- Hazırlama, tamamlama, temizierY^e
içlorinin, 4 üncü maddeci? belirtilen oranlar için^g
işyerinde çalışan işçilere nöbetleşe yaptırılması asıû.
dır. Şu kadar ki, yapılacak olan hazırlama, tamamla
ma, temizleme işinin özelliği, ancak belli ve bu konu
da yetişmiş işçilerce yapılmasını zorunlu knlyor ve iş.
yerinde nöbetleşmeye yetecek sayıda bu nitelikte jşçj
bulunamıyorsa, bu işler hep aynı kişilere gördürüle-
bilir.

MADDE 6 — İşveren, yukarıdaki maddeler uya
rınca yaptıracağı hazırlama, tammlama, ternizleme iş.[Irinin nitelik ve türünü bu işlerin asılje d.şkm gg,.
. ... _,|,oma saatlerinden önce veya sonra hang,luk çalışma yaptırılacaa,^.'"V'''rk'adrsurn,: ve kaçar kişiye yaptırılaoa;,,,.
"  -mr arasında nöbetleşme olanağı bulunduğu tak-bu işçiler a uygulanacağını, nöbetleşme ola
■•'t, nedentlnl İlerinin b,8l, bu,u„d„Su Bb,';
çXma Müdürlûsbne y.bd. olarak blld.rmekla vûkü^.
lüdür.

madde 7 — İŞ Kanununun 64 üncu maddesinde
yazılı ara dinlenmeleri hakkındaki hükümler saklı kal
mak şartiyle :

a) işyerlerinde yürütülen asıl ışm ^ bitmesinden
sonra hazırlama, tamamlama, temizleme işlerini yapa
rak olan işçiler, bu işlere başlamadan once, ısterler-

e çok yarım saat dinlenebilirler. Ancak, işçilerin
bu dinlenme haklarıı kullanmaları, asıl işin bitmesin
den sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasınnın
herhangi bir teknik şaşkınca doğurmaması şartına
bağlıdır.

b) iş Kanununun 78 inci maddesinde sözü edi
len ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerden, asıl iş
lerine ek olarak hazırlama, tamamlama, temizleme iş
lerini de yapacak olanlar için, asıl işin bitmesinden
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sonra böyle bir çalışma aralığı bırakılmasında herhan
gi bir teknik sakınca bulunmadığı takdirde yarım saat
ten az olmamak üzere dinlenme verilmesi zorunludur.

c) Yukarıdaki bentler uyarınca uygulanacak din
lenmelerin başlama ve bitme saatleri, 6 ncı madde
hükmüne göre yapılacak yazılı bildirimde ayrıca gös
terilir.

d) (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen dinlen
meler çal ışma süresinden sayılmaz.

MADDE 8 — İş Kanununun 61 inci maddesinin
(b) bendi u/arınca sağlık kuralları bakımından günde
ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler
hakkında çıkarılacak Tüzükte belirtilecek iş dallarına
ilişkin hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinin asıl
işçilere yaptırılması halinde, bu işlerin, sözü geçen
Tüzükte yer alan iş dallarından herbirine özgü olmak
üzere belirtilmiş bulunan iş sürelerini aşamayacak şe
kilde düzenlenmesi zorunludur.

MADDE 9 — a) İş Kanununun 35 inci maddesi
gereğince çıkarılacak tüzük uyarınca fazla çalışma iz
ni alınmış olan,

b) İş Kanununun 37 nci maddesine göre Bakan
lar Kurulu karariyl egünlük iş süreleri arttırılan,

c) T6 Eylül 1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun
6 ncı maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu karariyle
günlük iş süreleri arttırılan,

işyerlerindeki hazırlama, tamamlama, temizleme
işleri de, bu Tüzük hükümleri dahilinde asıl işin baş

lama saatinden önce veya bitme saatinden sonra ya
pılabilir.

MADDE 10 — Bir işyerinde yapılmakta olan asıl
işin yürütüm koşullarına ve sürelerine göre, hazırla
ma, tamamlama, temizleme işlerinin görüleceği saat
lerin, iş Kanununun 65 inci maddesinde tanımlanan
gece dönemine rastlaması halinde de, bu işler, bu Tü
zükte yazılı koşullar içinde yaptırılabilir. Ancak, ço
cukların ve kadınların bu şekilde çalıştırılmaları, anı
lan Kanunun 67 ve 69 uncu maddeleri hükümlerine

tabidir.

MADDE 11 — Bir işyerinde bu Tüzük hüküm
lerine göre hazırlama, tamamlama, temizleme işleri
yaptırılmak üzere ayrılmış olan işçilerin, bu işçilere
ayrılan saatlerde, herhangi bir başka işte çalıştırılma
ları yasaktır.

MADDE 12 — Bir işyerinde hazırlama, tamamla
ma, temizleme işlerini de yapan asıl işçilere, bu iş
lerde geçirdikleri sürenin her bir saati için ödenecek
ücret, o işyerindeki asıl işlerine ait normal çalışma
ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yük
seltilmesi suretiyle verilir.

MADDE 13 — 1475 sayılı İş Kanununun 66 ncı
maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay'ca ince
lenen bu Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.

Iş süreleri tüzüğü
MADDE 1 — iş süresi deyimi, işçinin çalıştırıl

dığı işde geçirdiği zamanın-devam sınırını gösterir,
iş Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında ya
zılı zamanlar da bu sürenin içinde sayılır.

Anılan Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca veri
len ara dinlenmeleri iş süresinden sayılmaz.

MADDE 2 — Bu Tüzükte belirtilen iş sürelerinin
sınırları, işyerlerine veya yürütülen işlere yöneltilmiş
olmayıpı işçilerin şahıslarına il işkindir.

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılma
sında :

a) iş Kanununun 36 ve 37 nci, 16 Eylül 1960
günlü ve 79 sayı l ı Kanunun 6 ncı maddeleri,

b) iş Kanununun 35, 66 ve 72 nci maddele
rine dayanılarak çıkarılan tüzükler, hükümleri gözönün-
de tutulur.

MADDE 3 — Genel bakımdan iş süresi haftada
en çok 48 saattir.

Günlük iş süresi :
a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan işyerlerinde

günde 8 saati,
b) Cumartesi günleri tamamen tatil edilmek su

retiyle haftanın geriye kalan 5 iş günü çalışılan iş
yerlerinde günde 9 saat 36 dakikayı.

c) Cumartesi günleri kısmen tatil eden işyerle
rinde, cumartesi günü o işyerinde uygulanan çalışma
süresi 48 saatten çıkarıldıktan sonra arta kalan saat
tutarı beşe bölünerek bulunacak süreyi geçemez.

MADDE 4 — 2 Ocak 1340 günlü ve 394 sayılı
Hafta Tatili Kanununun değişik 1, 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri veya 16 Eylül 1960 günlü ve 79- sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi gereğince, hafta tatili dışında bı
rakılan işyerlerinde çalıştırılan işçiler için de, hafta
da 48 saatlik iş süresi esası uygulanır ve bunların
haftalık dinlenme hakları haftanın diğer günlerinde 24
saatten az olmamak üzere nöbetleşme yoluyla sağla
nır.

MADDE 5 — Sağlık kuralları bakımından günde
ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işlerde
çalışan işçiler hakkında uygulanacak iş süreleri iş
Kanununun 61 inci maddesinin (b) bendinde öngörü
len Tüzük hükümlerine bağlıdır.

MADDE 6 — 1475 sayılı İş Kanununun 61 inci
maddesinin (a) bendine dayanılarak düzenlenen ve
Danıştay'ca incelenen bu Tüzük hükümleri Aesmi Ga
zete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 — Bu Tüzük Hükümlerini
Kurulu yürütür.

Bakanlar
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Sağlık Köşesi

SİGARA - İÇKİ

Dr. Vedat ONAN

İşte insanoğlunun baş dertlerinden, za
rarları herkesçe bilindiği halde, vazgeçilmesi
son derece zor iki itiyat..

Damat namzedinin içki ve sigara içme
mesi ailede gelinin istikbalini ve mutluluğunu
garantileyen unsurlardan sayılır. Genç erkek
ler, pardon, genç erkekler ve genç kızlar bun
ları içmeye biraz merak, biraz fiyaka ve gös
teriş, biraz topluma uymak, daha doğrusu top
luma kendilerini kabul ettirmek nedenleriyle
başlıyorlar, içki ve sigara, o yaşların bunal ım
ları içinde, kendilerine olan güvenlerini artıra
cak bir dayanak oluyor. Bir defa al ışkanlık
yerleştikten sonra da, sağl ık yönünden zarar
larını bildikleri halde, bir türlü vazgeçemiyor
lar. Yaş ilerleyince başlıyan zararlı belirtiler
ciddileşmekte, ve bu kötü itiyatları azaltma
veya terketme hususunda alınan kararların so
nu hemen daima fiyasko olmaktadir. Bir meş
hurun "Sigarayı bırakmak çok kolaydır. Ben
şimdiye kadar birçok defa bıraktım" dediği
gibi...

Tiryakiler sigaranın çalışma esnasında
bilhassa zihni faaliyetlerini artırdığına inanır
lar. Bu aslında doğru değildir, öteyandan, tü
tündeki nikotinin, enfarktüs, kalp kifayetsizli
ği, bronşit, anfizem gibi kalp ve akciğer has
talıklarından daha önemli olarak, kansere se
bep olması artık münakaşa kabul etmez tıbbi
bir gerçektir.

Şaşılacak olan husus şudur ki içenlerin
büyük çoğunluğu bu hakikati bildiği halde bil-
memezliğe geliyor, acaip bir kayıtsızlıkla işi
oluruna bırakıyor.

Kanımızca bir günde içilen sigaranın sa

yısı kadar içiş şekli de önemlidir. Şöyleki :
dumanı ağızda bir an döndürüp dışarı üfleyen
lere kıyasla, tamamını olduğu gibi ciğerlere
çekenlerin zarar görme ihtimalleri çok daha
fazladır. Asıl acınacak olanlar sigarayı devam
lı olarak ağızlarında tutanlardır. İntihardan
farksızdır.

içki itiyadına gelince : evvelâ alkolikle
akşamcıyı birbirinden ayırmal ıyız. Alkolik sa
bahtan itibaren günün her saatinde alkole ih
tiyaç duyar ve al ır da.. Ancak kanında alkol
bulunduğu sürece kendmi normal hisseder.
Aksi halde kendinde değildir, krizler geçirir.
Karaciğer ve sinir sisteminin tatıribi sonucu
bedenî ve ruhî çöküntü gecikmeden gelecektir.

Sadece akşamları içenler her nekadar al
koliklerden farklı iseler de burada alınan al
kol miktarı önemli olmaktadır. Fazla içenlerde
tıp yönünden üç devre muşahade eidlir; Baş
langıçta şahıs kendini son derece keyifli ve
neşeli hisseder. Yarım saat kadar süren bu
devreye (Öfori) hâli denir. Sonra (Ajitasyon)
devresi başlar. Canl ı ve atak hareketler gö
rülürse de denge yoktur. Konuşmalarda yük
sekten atma, anormal neşe veya kavgacılık ha
kim olur. Üçüncü ve son devrede rahatsızl ık
hissinin başlamasıyla durgunlaşır, çöküntüye
girer, uyur veya sızar. Bedeni zarar alkolikler
de olduğu kadar önemlidir.

Öteyandan, küçük ve ölçülü miktarlarda
al ınan içkinin önemli zararları olmayacağı söy
lenebi lir. Hattâ hazmı kolaylaştırıcı, kan dola
şımını tanzim edici, günün yorgunluğu ile ge
rilmiş sinir sistemini teskin edici tesirlerine
tıbbi bir gerçek olarak işaret etmek isteriz.
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Bizim Kösemiz

DOĞUM

★ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, N. Kemal AKENGİN'in
MEHMET adında oğlu.
Satılmış ÖZKAN'ın ÖNDER adında oğlu.
Aziz BİLİR'in AYSEN adında kızı.
Şevket YILDIZ'ın AYSEN adında kızı,
Fatma ANDAÇ'ın ELİF adında kızı.
Muharrem GÜRLER'in NİLGÜN adında kızı

★ TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyemiz Yahya HA-
ClOĞLU'nun MEHMET adında oğlu,

,★ ECA. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin
de çal ışan üyemiz Dursun CEYLAN'ın FER-
DANE adında kızı,

★ SERVİS TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işye
rinde çalışan üyemiz Yılmaz İLTEMİR'in
bir kız çocuğu.
Dünyaya gelmiştir. Genç anne ve babala

rı tebrik eder, yavrulara uzun ve sıhhatli ömür
ler di leriz.

EVLENME

★ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, Naci PALER ile Yaşar
NEOLDUM, Süha GÜRPİNAR ile Münev
ver KIROĞLU, Azmi AYDİN ile Nurcihan
AĞİR evlenmişlerdir. Yeni evlileri içtenlik
le kutlar, ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

★ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden, Orhan COŞKUN'un annesi.
Öner UNGAN'm çocuğu,
ibrahim ATEŞ'in çocuğu,

★ ECA. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden Salih BORA'nnı
annesi.

Vefat etmiştir. Merhum ve merhumeleri
rahmetle anar, üyelerimizin acılarını paylaşa
rak başsağlığf dileriz.

İŞÇİ Gözü İLE :

SUÇLU KİM ?..
m

Annesi üç yaşındaki Sibel'e sordu.
— Kızım üstünü kim kirletti?

— Hasan.

— Kızım topunu kim kaybetti?
— Hasan.

Gülüştük... Biz gülüyoruz diye küçük Si
bel de güldü. Hattâ kundaktaki Hasan bile
"meğer ben neler yapmışım" der gibi gü
lümsedi. Hep birlikte güldük, durduk.

Suçu başkasına yükleyip, kendini kurta
rabileceğini düşünme açıkgözlüğü . uç ya
şındaki çocukta olursa hoşa gidiyor. Lâkin
ekonomimizin bir kanadını teşkil eden ve
sanayileşmemizi üzerine almış kuruluşların
temsilcileri aynı taktiği kullanmaya kalkar
da: her olumsuz neticenin mes'ulü soruldu
ğunda "işçi" diye tekrar ederse bilmem na
sıl değerlendirilir?

— Şunu kim yaptı?
— işçi.
— Pahalılığı kim yarattı?
— işçi. '
Ey, yalnız kendisini akıllı, başkalarını kör

sananlar. Pahalılığın tek sebebinin ücret
artışı olduğunu iddiaya kalkarsın da; neden
son yıllarda fiat artışının, ücret artışını geç
tiğini söylemeye dilin varmaz.

ilgili kuruluşların raporlarına göre her yıl
% 15 ilâ % 20 fiat artışı-olmaktadır. Şayet
nüfusumuzun % 3,75'ini teşkil eden işçinin
ücretinin artışı memleket çapında bir paha
lıl ığa sebeb olsaydı; ücretlerin her yıl beş
katına çıkmasıyla ancak, % 15 bir hayat pa
hal ılığı oluşurdu. O taktirde de üç yıl evvel
1000.— TL. aylık alan bir işçi bugün
15.000.— TL. aylık alırdı.

Ne hazin neticedir ki; milletçe ümit bağ
ladığımız, parlamento ve hükümetimizle bi
ze hayır getireceğine inandığımız, tüyü bit
medik yetimin hakkı olan devlet kasasın
dan kendilerine teşvik kredisi verdiğimiz
müesseseler, ancak küçük Sibel'e yakışan
bir görüşü kendilerine siper etmişlerdir.

Şimdi soruyoruz ■ Suçlu geçim derdinde
olan işçiler mi? yoksa, onları hayat paha
lılığının sebebi gösteren akıllılar mı?

Ruşen Atila AKTUNÇ



Şiir Köşesi :

SEVME GÖNÜL

Sevme gönül demedim mi yanarsın;
Sen de benim gibi dağa kaçarsın;
Gece gündüz durmaz ağlarsın;
Kendini taştan taşa vurup deli sanırsın...

Yandıkça gönül yanacaksın,"
Daha da beter olacaksın.
Her gördüğün an kan ağlıyacaksın.
Sevme gönül demedim mi yanacaksın.

Yar vefasızdır bakmaz yüzüne.
Seni seviyorum dese inanmıyacaksın.
Seninle alay eder bileceksin:
Sevme gönül demedim mi, yanacaksın.

Hasan HARPUTLU
M.T.E.

GARİP

Garibin gecesi gündüzü mü vardır
Derdini sorarsan hesabı mı vadır
Garibin elinden tutanı mı vardır.
Bugün yine gamlısın diyeni mi vardır.

Garibe sordum derdi çoktur.
Bir gün olsun soranı yoktur.
Gözünden akan yaşı sileni yoktur.
Bugün yine gamlısın diyeni yoktur..

Garibi sorarsan on beş yaşında;
Sevdiği vardır köprü başında;
Gönlüne ateş düşmüş bu genç yaşında.
Garip bir gün ölecek sokak başında..

■.:d

Hasan. HARPUTLU
M.T.E.

14



'frprm;

GENEL BAŞKANIN TÜRK-İŞ
KURULUNDAKİ KONUŞMASI

(Sayfa 3 den devam)
yüş yaptık. 8000 işçiyi Gebze'den Kadıköy'e
yürüttük. Ve gösterdik ki işçinin kimsenin ma
l ında, namusunda, ırzında katiyetle gözü yok
tur. Bundan evvelki olaylardaki taşkınlıkları
işçilerin yapmadığını ispatladık. Ve 8000 işçi
yi Kadıköy meydanından dağıttığımız zaman
hiç bir olay olmadı ve olamazdı da. Aradan
uzun zaman geçti. Türk-lş 1 nci Bölge Temsil
ciliği bir sendika kurdu. Herhalde yaptığımız
bu nezih yürüyüşe kendisini katmadığımız için
gocunmuşlar ki, yazmış oldukları sendika bil
dirilerinde 12 Mart'a Türk-iş'e bağlı Otomo-
bi l-iş Sendikası da anarşist hareketlere sebep
olduğu yazılıydı. Ama Bölge Temsilcisi bilmi
yor muydu bu yürüyen konvoyun başında Türk-
lş eğitim aracı gidiyordu.

Raporun 201. sayfasında "Sarı Sendika
lara ne zaman dur denilecek?" demişler. Ve
rapora şu cümleleri almışlar: "Artık ülkemiz
de sarı sendikacı lık ortadan kalkmalıdır. Ta
bela sendikacı lığı yok olmalıdır. Bunlar yeri
ni işçiye hizmeti gaye edinen gerçek sendika
cı lığa bırakmalıdır, işçiyi beş on kuruşa satan
bu sendikaların sömürdüğü işçi kardeşlerimiz
gerçekten işçi hakkını koruyan sendakalardaki

diğer işlerin yanında yer almalıdır. "Bir yerde
diyoruz ki, gerçek sendikacılık, bir,yerde ba
kıyoruz ki, Türk-iş'in Üst Kurulu teşkilâtın kar
şısına sendika kurduruyor. Bu nasıl iş? Türk-
lş bünyesinde bulunan bu sendikadan mem
nun değil miydiniz? Bu bünyeye federasyon
kanalıyla girdiğimiz zaman 160 kişi olan bu
teşkilât on binlere çıkmadı mı? Ve teşkilâtlan-
masıyla bu üyeyi Türk-iş'e kazandırmadı mı?
Yapmış olduğu sözleşmeler o zamanın çok
çok büyük olan teşkilâtlarıyla aynı seviyede
değil miydi? 1965 senesinde işçi ücret zam
larına saatine yüz kuruş, ikinci sene doksan
beş kuruş yani ceman yüz doksan beş kuruş
saat ücreti aldığımız zaman bize hızlı gidiyor
sunuz diyen siz değil miydiniz? Hızlı gittiği
miz için mi hatalıydık? Bunun için mi kurdur
dunuz bu teşkilâtı? Rapordaki yazılarla uygu
lamalar maalesef tamamen birbirine zıt düşü
yor. Kaldı ki daha sonra federasyona yazdı
ğımız yazıların altında üzülerek söyleyeyim ki,
çok hürmet ettiğim Sayın Halil Tunç'un da im
zasının bulunması bizi çok üzmüştür. Her hal
de işlerin çokluğundan bu yazıyı okumadan
Sayın Ethem Ezgü'nün imzasına istinaden im
zalamış. Haddi zatında sarı ve işçiden yana ol
mayan bir teşkilâtın Türk-iş bünyesine alın
masına herhalde gönüllü razı olmazdı.

SENDİKAL HABERLER
(Sayfa 9 dan devam)

YETKİLİ ŞAHISLARCA
İMZALANAN TÖPLU-İŞ
SÖZLEŞMELERİNİN AYRİCA
ONAYA İHTİYACI YOKTUR

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk
Dairesi vermiş bulunduğu bir
kararda toplu iş sözleşmesi
müzakerelerinin ve imzalama
ya yetki verilmiş kişiler tara
fından bitirilmiş bulunan top
lu iş sözlekmesinin hukuken
geçerli olduğunu, ayrıca ona
ya lüzum olmadığını sapta
mıştır.

Bayındırl ık Bakanlığı ile Ba
kanlığın Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğünde çalışan işçiler ara
sında çıkan ihtilâfta, zamanın
Bakanı toplu iş sözleşmesinin
kendisinin onayına bağlı ol
duğunu, imzalanmış bulunan

toplu iş sözleşmesinin bu ba
kımdan uygulanmıyacağını ile
ri sürmüştür. Ancak sendikalı
işçiler mahkemeye baş vura
rak haklı olduklarını tesbit et
tirmişler, bunun üzerine ba
kanlık konuyu yargıtaya inti
kal ettirmiştir. Yargıtay ise
verdiği kararda, toplu iş söz
leşmesinin imzalanmış bulun
duğunu, bunun ayrıca tasdike
tabi olmadığını belirterek ba
kanlığın iddialarını reddetmiş
tir.

Bu suretle bilhassa devlet
müesseselerinde rastlanan bu
hadiselerde konu açıklığa ka
vuşmuş ve imzalanan bir top
lu iş sözleşmesinin muteber
olması için ayrıca yetkili üst
dereceli bir kimsenin onayına
ihtiyaç olmayacağı kesinlikle
ortaya çıkmıştır.

SENDİKACILARA BASKI

FİLİPİNLER'DE

İŞÇİ SENDİKACILARI

TEVKİF EDİLDİ

Filipin Visayas - Mindanse
Konfederasyonu başkan şekil
lerinden iki kişi ile 12 ayrı
sendikacı hükümet tarafınca

tevkif edilmişlerdir. IMF Fili
pin hükümeti başkanına ve iş
çiler bakanına göndermiş ol
duğu telgrafta gayrı insani
şartlar altında tevkif edilmiş
.olan sendikacıların derhal bı
rakılmalarını, bu tarz bir ha
reketle insan haklarının ihlâl
edilmiş olduğunu belirtmiştir.
Konu ILO'nun idare meclisin
ce de görüşülüp Filipin hü
kümetine genel başkanca ak
settirilmiştir.
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12

Yukarıdan aşağıya :
1 — Kışın ısıtma vasıtalarının genel adı

- Bir hastalık. 2 — Tersi yaşamayan - Arkadaş
- Buz üzerinde yapılır. 3 — Bir iş yerinde bü-
rüt hasılat - Tersi bir hayvan - Yağlı kara. 4 —"
İslâmiyetin büyük isimlerinden biri - Soyadı
Gündüz olan meşhur bir yazarımızın adı . 5 —
Torik veya palamut balığından yapılan bir me
ze çeşidi - Çocuk olmayan reşit kişi. 6 — Mek
tupta bayın kısaltılmış şekli - Yüksek dağlar
dan - Tersi iskambilde bir kâğıt. 7 — Gazete
alan yapar - Bir ağırl ık ölçüsünün kısaltı lmışı.
8 — Tersi amâ - Büyük ve zengin kıtalardan
biri. 9 — itiraz etmeyip ortamına hemen inti
bak eder - Oldukça büyük. 10 — Memleket,
vatan - Paket yapmada kullanılır - Kör. 11
Karpuzu ile meşhur bir sahil şehrimiz. 12 —

Soldan sağa :
1 — İşyerlerimizden birinin adı - Ülke

mizde sıkıntısı çekilenlerden. 2 — Istanbulda
bir semt ismi. 3 — Yangına bununla gidilmez
- Her şeyi bilir geçinen. 4 — Cemiyette en kü
çük toplumlardan - Tersi en küçük paramızın
kısaltılmış şekli. 5 — Bir harfin okunuşu -
Enerji birimlerinden - Eski bir Türk devleti.
6 — Halk şairlerimizden biri - Bebeğe emir.
7 — Tersi bankalarca alınan açıktan para - Bir
daktilo markası veya yabancı bir kadın ismi.
8 — Kışın trafiği aksatan şeylerden - Bir so-
ğukalgınlığı ilâcı. 9 — Tersi bir kap - Modern.
10 — Tersi bir hayret nidası - Denizde kara
parçası - Tersi ifa. 11 —-Bir kadın ismi - Ter
si Çayırovada imal edilen cisim. 12 — Düz
gün yürümeme hali - Bir nevi derebeyi.

Bir enstrüman
irmiz.

Gemilerin sığınağı - Bir işy©.

Ne yapıyorsun? Öyle açılmaz..

— Oğlum oynayacak başka yer bulamadın mı?

GEÇEN SAYIMİZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ :

Soldan sağa :
1 — Kırkpınar - Al. 2 — Ara - Ala - Ale.

3 _ Rakı - Izgara. 4 — Akı - Apa - Çağa.
5 — Mîyar - Alev. 6 — Icıya. 7 — Bar - Sa
kil. 8 — Yenice; 9 — Kas - Yuva. 10 — Aki
de - Roman. 11 —Yalansöyleme. 12 — Ari -
Atlas.

Yukarıdan aşağıya :
1 — Karaali - Kaya. 2 — Irak - Yakar.

3 — Râkım - Besili. 4 — İzan - Da. 5 — Pa -
Ay - Riyen. 6 — llıpay - Cu - Sa. 7 — Nazar -
Ev. 8 — Is - Arya. 9 — Açacak - Alt. 10 —
Aralık - Emel. Tl — Alageyik - Ama. 12 — Le
-,.Aval - Enes.
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OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZı ;
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