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S U N U S
s

9 Eylül 1963 de mütevazi bir şekilde ve
işçiye hizmet azmi i le kurulmuş bulunan OTO
MOBİL-İŞ bu ay 10 uncu yaşı doldurmuş bu
lunmaktadır. Diğer taraftan memleket olarak,
bütün kamu oyunu yakından i lgilendiren ge
nel seçimler de ekimde yapılacaktır. Bu ko
nularla i lgili yazıları genel başkan Aydın Öze
ren'in kaleminden ilerki sayfalarımızda sun
maktayız. Ayrıca Genel Başkanın Türk-iş kon
gresinde yaptığı konuşmanın metninin neşrine
bu sayımızda da devam etmekteyiz.

Sosyal Sigortalar Kurumu, geçmiş hizmet
lerin ne şeki lde borçlandıracağına dair, bu ko
nu ile ilgili kanun maddesinin iptalinden son
ra emeklilik hakkını kazanacak işçilerin ne yol
da hareket edeceklerine ait bir genelge yayın
ladı. Ayrıca eylül ayı içerisinde yayınlanan bir
bakanlar kurulu kararına göre ölen işçilerin ce
naze masrafları için bin lira ödenecektir. Bu
konularla i lgili sigorta genelgesi ile Bakanlar
Kurulu kararını ilerki sayfajarımızad sunmak
tayız.

Hukuk Köşemizde emekli ödeneğinden ke
silecek vergi i le ilgili bir Maliye Bakanl ığı ya
zısı ile, işçi lere ödenecek hastalık ödeneklerin
den sigorta primlerinin kesilmemesi ile ilgili
dokuzuncu hukuk dairesinin bir içtihadını ya
yınlamaktayız.

Eylül içinde, MAT ve OTOPAR toplu iş
sözleşmeleri de olumiu bir şekilde bitirilerek
üyelere azımsanmıyacak menfaatler sağlan
mıştır. SACE ve KALİTELİ ÇELİK toplu iş söz
leşmeleri ise devam etmektedir. Bu hususta
ki haberimizi ilerki sayfalarımızda bulacaksınız.

Bu sayımızda da tüzüklerin yayımına de
vam etmekteyiz. İlerki sayfalarımızda "Pos
talar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işler
de çalışmalara ilişkin bazı özel usul ve kural
lar hakkında tüzük" yer almaktadır.

Sendikamızın 10 uncu kuruluş yıldönümü
sebebi ile bu dönemdeki yönetici kadrolarımız
da bulunan arkadaşlarımızı tanıtmaktayız. Şe
refle geçmiş on yıllık tecrübe ve kudretin kı
vancı ve daha güçlü hizmet azmi ile bu sayı
mızı da mutluluk dileği ile sunmaktayız.

OTOMOBİL-IŞ



Onuncu Yıl
Sendikamızın kuruluşunun 10 uncu yılına girer

ken bugünlere dek Sendikal alanda çekilen zahmetler
ve türlü zorluklara rağmen kötü günleri halen atlat
mamış olmanın üzüntüsü içindeyiz. 1963 senesinde çı
kartılan Grev ve Lokavt, Sendikalar kanunu işçilere ye
ni imkânlar bağış etmesini hazmedemeyen çevreler her
sözleşme devresinde kanunen işçi lehindeki maddele
ri mahkeme ve yargıtay kararları ile değiştirmesini bil
mişler ve böylece yapılacak sendikal hizmetlerin bü
yük bir kısmını frenlemişlerdir.

Kurulduğumuzdan bu yana işverenler ve sendika

ları i le zaman zaman çatışmalarımız olduğu bir vakıa
dır. Bunların yanında işçiye hizmet gayesinin dışında
kurulmuş mantar misal i sendikalar o kadar çoğalmıştır
ki; yalnız istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne tescili
ni yaptırmış 16 ncı işkolumuzdaki miktar 27'ye kadar
yükselmiştir. Hattâ bu arada zamanın Türk-iş Bölge
Temsilcisi dahi Türk-lş in 24 ilkesini çiğneyerek ba
ğımsız sendika kurmaktan çekinmemiştir. Diğer yan
dan kanunları kendine göre tefsir eden Çalışma Ba
kanlığı/ genelgeler yayınlayarak Bölge Müdürlüklerin
ce tatbikata başlatmış ve her bölgede aynı konularda
değişik kararlar çıkmasıyla işçi kesiminin hırpalan
ması sağlanmıştır. Bütün bunlardan sonra üyelerimize
hizmet edebilmek için hangi şartlar altında çal ışıldığı
bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Sendikacı olarak güç
şartlara dayanabilmek ve direnebilerek muvaffak ol
manın başlıca kaynağı, muhajckak ki Otomobil-iş Sen
dikasının mensuplarıdır. Onlar ki her müşkül devrede
seri şekilde bir araya gelebilme olanağına sahip üye
lerimiz, yöneticilerini çalışma ve başarıya ulaşma az
mini vermişlerdir. Bunun içindir ki 16 ncı işkolunda
olduğu gibi diğer işkollarında da derece alabilecek
sözleşmeleri yapara kyeni yeni aşamaların kaydedil
mesinin sebebi Otomobil-Iş'in içindeki sonsuz itimat
ve güvenin neticesidir.

Bazı toplu iş sözleşmelerimizin kenarlarına sıkış
tırılan büyük aşamalar bugün her işyerimizde tatbik
edilememekle beraber sendikal alanda reform olarak
nitelenmektedir, Kaldıki; ihbar süresinin dışındaki üc
retli iş arama izini, hanım işçilerin hastalıkları hal inde
ayda iki gün ücretli izinleri, işyerinden kendi isteği ile
ayrılana kıdem tazmnatının verilmesi, yalnız kendi teş
kilâtımızda değil milyonlarca çalışanları alâkadar et
mektedir. Bu aşamaları yapma şerefi sendikal tarihte
Otomobil-lş üyelerine it oluşu söz götürmez bir gerçek

olarak kalacaktır.

Yeni çığırlar açmaya devam eden Teşkilâtımıza,
9 Eylül 1963 tarihinde kurulduktan sonra söylenen gay
ri ciddi sözlerin nasıl boş ve anlamsız olduğu bir ha
kikattir. Bugün Otomobil-iş mensupları olarak bunları
söyleyenlerin kararan suratlarını görmenin kıvancı için
deyiz.

Konuşmaları yapanlara hatırlatmak isterim. Ama
tör sendikacılık yürümez diyenlere 1970 senesine ka
dar amatör olarak çalışarak 30 işyerini aynı çatı al
tında toplayarak cevap vermiştik. Grev yapamazlar zih
niyetinde olan zümreye en ağır darbe muhakkak ki
Grev ve Lokavt'lara karşı teşkilâtın dayanıklılığı ve
yeni biten 9,5 aylık 16 ncı işkolunun en uzun grevi ile
verilen ders ekâfidir kanısındayız.

Zamanında kasamızı küçümsiyenlerin sıkıştıkları
zaman dış yardımlara avuç açarak grevleri yarıda kesip
anlaşma zemini ararlarken, çok şükür bütün hizmetle
rimizi kendi kasa ve üyelerimizin gücü ile yapmış ve
senelerden beri diğer teşkilâtlara nazaran güçlü bir ka
saya sahip olmuşuzdur.

Artık Sendikamızın Genel Merkezi için kira öde-
miyoruz. Dairelerimiz var. Teşkilâtlarımız da her türlü
temasımızı sağlayacak araçlara sahibiz. Eğitim alanın
da üyelerimize daha faydalı olabilmek için her ay çı
kartılan ciddi bir dergimiz mevcut. Otomobil-iş. üye
lerine yapmış olduğu hizmetlerden ötürü halen kamu
oyunda örnek sendika olarak gösterilmekte, görevine
bilinçli ve başarılı şekilde devam etmekte ve üyeleri
ile her yerde iftihar vesilesi olmaktadır.

Kuruluşumuzdan tedirgin olan işveren çevreleri
ile ba^ sendikacıların Otomobil-İş'i filiz iken yok etme
çabaları artık ortaya çıkmıştır. Kimse karşısında güç
lü kuruluş istemiyor. Çabuk geçmiş gibi görülen 10 yı
lın kısa bilânçosunun bir kısmını gözlerinizin önünden
geçirmeye çalıştım. Neyle başladık. Şimdi nerdeyiz?
Gene de bütün bu aşamalar yetmez. Hep birlikte hiz
met yarışına devam etmek mecburiyetindeyiz. Mutlu
yarınları göreceğimize inanmamakla beraber çocukları
mıza daha iyi şartlarda bir ülke ve iş hayatı bırakmak
durumunda olduğumuz için var gücümüzle çalışmak
mecburiyetindeyiz. Birlik ve beraberlik sembolü Oto
mobil-Iş'in gelecek yıllarda da başarılarının devam e-
deceğine ve güçlü kuruluşların yanında yer alacağına
inanıyorum.

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 yayınlanacacktır.
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Fabrikanın umumi görünüşü.

Makina - Takım Endüstrisi I.I
Her nevi matkap ucu, torna kalemi, şerit,

daire, katrak ve marangoz el testereleri, demir
ve metal ksemeğe mahsus her nevi testere a-
ğızları, pafta, rayba, kılavuz, punta matkapla
rı ve özel kesici takımlar mevzuunda memle
ketimiz hitiyacını karşıladıktan başka Batı
Almanya ve Birleşik Amerika gibi ülkelere
matkap ucu ihracatı yapan Makina-Tarım En
düstrisi A.Ş. Gebze - Çayırova'da kuruludur.

1960 yıl ından beri faaliyette bulunan Ma-
kina-Tarım Endüstrisi A.Ş. 1964 ve 1968 yıl
larında gerçekleştirdiği iki tevsi ile kapasitesi
ni arttırmış, beynelmilel standardlara göre yap
tığı imalâtı ile Türkiye Sanayiinin en mühim
ve ana problemlerinden birini çözmüş, bunun
dışında, yaptığı ihracat ile de memleket eko
nomisine büyük bir katkıda bulunmuştur.

Ham maddesi olan yüksek halitalı çelik
ler genellikle Avrupa'dan ithal edilmektedir.

Makina parkını devamlı olarak en yeni ve
modern tezgâhlarla yenileyen ve kendi bran
şında Avrupa çapında bir işletme olmak gay
retinde bulunan Makina-Tarım Endüstrisi'nde

üç vardiyada 375 personel çal ışmaktadır. Ka
lifiye işçi teminindeki zorlukları, mevcut işçi
lerini eğitmek ve yetiştirmek suretile yenmeğe
çalışmaktadır.

Sendikamız ile ikinci dönem Toplu |ş
Sözleşmesi, Temmuz 1973 ayında imzalanmış
ve üyelerin saat ücretlerine birinci yıl için 1,80
ikinci yıl için 1,80 kuruşluk bir zam getirmiş
tir. Bundan başka sosyal yardımlarda da ar
tışlar olmuştur.

Gebze bölgesindeki fabrika kuruluşları
içerisindeki işçi sirkülâsyonu asgari seviyede
bulunan bu işyerinin Sendika temsilcileri aşa
ğıda isim ve soyadları yazılı üyelerden teşek
kül etmektedir.

Hasan Vurgun (Yönetim Kurulu üyesi)
Kâzım Akbulut (Baş Temsilci)
Tuğrul Göksel (Temsilci)
Sebahat Evren (Temsilci)
Erdemir Sezginer (Temsilci)
İbrahim Doğu (Temsilci)
Hayati Yüce (Temsilci)



Genel Bnşkanımııın
Türk - İş

Kongresindeki
Konuşmnsının

Metni
(Geçen sayıdan devam)

Kıymetli arkadaşlarım, 332 nci sayfanın
işçi ücretleri fiat artışları adl ı bölümüne bir
kaç arkadaşımız değindi, ben gene de okuya
cağım. Okumaktan fayda var. "Kapitalist eko
nominin egemen olduğu ülkelerde emek, ser
maye tartışmaları vardır. Türk işçileri 8 yıll ık
Toplu Sözleşme tecrübesinden sonra görmüş
lerdir ki Sendika örgütlerine ve toplu sözleş
me düzeni içinde kendisine kazandırılmış gibi
görülen öcret artışları kısa bir zaman sonra e-
konomik yapısal değişmeler yapılmadıkça ken
disini mutlu bir düzene getirmemektedir." De
mek ki senelerden beri boşa çalışıldığını ka
bul ediyoruz. Peki bunun sebebini niye araştır
mıyoruz. Sayın arkadaşlarım, bence bu duru
ma düşülmesinin başlıca sebebi işveren sen
dikalarının prensip maddeleridir. Hepinizin
karşısında işveren sendikaları var. Her işveren
sendikasının bir prensibi yok mu? Prensiple
rinde diretmiyorlar mı? Bu prensipleri uğruna
zamanında bizleri greve itmiyorlar mı? Böyle
ce her geçen gün kuvvetleniyor ve ve kendi
gayelerinde ilerlemiyorlar mı? Ama bunların
karşısına Türk-iş olarak prensip maddeleri ile
çıkılmıyor. Ve sonra da 8 sene ziyan olduğu
nu nasıl söyleyebiliyoruz? Prensip maddeleri
mizin olduğunu nasıl söyleyebiliyoruz? Pren
sip maddelerimizin olmadığı bütün teşkilâtla
ra gelen 101 Sözleşmenin eleştirisinden orta
ya çıkıyor. Elinizi vicdanınıza koyarak düşü
nün. Bir prensip maddeniz var mı? Hangi Ge
nel Kuruldan sonra sözleşmeler hakkında pren
sip maddesine varıldı. Kitaba bakarsanız bir
arkadaşımız 19 aylık, bir arkadaşımız 2 se-

V

nelik, bir diğeri 3 senelik, 26 ayl ık v.s. sözleş
meler mevcut. Niçin bunun sabit bir noktası
yok? Neden iki senedir diye direnmiyoruz? Bu
prensip maddesi olamaz mı ki? — Salondan
zamanımı sorulmaz — Şu Genel Kurulda bir
karar çıkaramaz mıyız? Ama ne yapalım biz
hep zamansız konuşuruz. Genç arkadaşlarım,
zamanı gelince konuşursunuz. Diğer taraftan
prensip maddesi olarak düşündüğümüz konu
kıdem, ihbar meseleleridir. Senelerce işyerin
de çalışmışsınız, bir gün gelir işveren işlerin
yavaşladığını söyler. Bu dürüstü. Kusura bak
ma işler ağırlaştı, hizmetin büyük al kıdem,
ihbar tazminatını, hayırlı işler, der. Çünkü iş
yerinde senin yerine yetişmiş daha küçük üc
retli arkadaşlar vardır. Artık senin ücretin bü
yüktür. Kapıdan dışarı istesen de istemesen
de çıkarsın. Kanun işverenlere bu imkânları
vermiş. Kanun bizlere başka bir hak verme
miş. Niçin toplu iş sözleşmelerimizde prensip
maddesi olarak koymuyoruz. İşten kendi iste
ği ile çıkan işçiye kıdem, ihbar tazminatını al
ma imkânı sağlamıyoruz? Bu prensip maddesi

(Devamı sayfa 20'de)



Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Iş Kazaları ile Meslek Hastalıkları

Sigortası Yardımları

Gürbüz ERSAIM
S.S.K. İstanbul ihtiyarl ık

Sigortası 2. Müdürü

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ :
Sigortal ının işkazasına uğraması veya

meslek hastalığına tutulması sebebiyle hekim
raporu ile bir süre işinden kalması geçici iş-
göremezlik halidir. Bu süre için kurumca si
gortalıya verilen ödeneğe geçici işgöremezl ik
ödeneği denir.

Bu sigorta kolundan geçici işgöremezl ik
ödeneği veri lmesi için sigortal ının hastal ık si
gortasında olduğu gibi bir süre prim ödemiş
olması şartı aranmaz. Birkaç günlük sigortal ı
ya veya işe girdiği anda iş kazası sebebiyle ge
çici işgöremezliğe uğrayan sigortalıya geçici
işgöremezlik ödeneği veril ir.

Geçici işgöremezlik ödeneği sigortal ının,
sigorta primine esas teşkil eden ortalama gün
lük kazancı üzerinden veri l ir, ödeneğe esas o-
lan günlük kazanç, prensip olarak geçici işgö-
remezliğin başladığı tarihten önceki son üç tak
vim ayında elde edilen prime esas kazanç top
lamının bu üç ay içindeki prim ödeme gün sa
yısına bölünmesi ile bulunur.

Bir yıl içindeki bazı aylar 30 gün bazı ay
lar 31 gün, şubat ayı 28 veya 29 gündür. Sos
yal Sigortalar Kanununa göre bir ay kaç gün
olursa olsun 30 gün olarak kabul edilir. Me
selâ sigortalı temmuz ayında 31 gün çal ışmış
ve 1550.— TL. hak etmiş ise, prime esas ka
zancı 1550.— TL., prim ödeme gün sayısı 30
dur. Bu itibarla sigortalının son üç ay içinde
ki prim ödeme gün sayısı 90 ise prime esas
kazanç toplamı 90 na, daha az ise meselâ 70

gün, 60 gün, 15 gün veya 3 gün ise bu rak-
kamlara bölünerek ortalama günlük kazanç bu
lunur. Şayet sigortal ının üç ay içinde kazancı
yoksa fakat geçici işgcremezliğin başladığı ta
rihten önceki 12 takvim ayı içinde kazancı var
sa bu kazançlar ve prim ödeme gün sayıları
na göre ödeneğe esas günlük kazanç bulunur.
Şayet 1"? av içinde de kazancı voksa bu halde
işe girdiği gün ile kazaya maruz kaldığı gün
arasında elde ettiği kazancın gün sayısına bö
lünmesi i le günlük kazanç hesap edi l ir, işe
girdiği gün iş kazasına uğrayan sigortalıya ka
rarlaştırı lmış ücreti varsa bu ücret üzerinden
yoksa benzeri bir işçinin ücreti üzerinden ge
çici işgöremezlik ödeneği verilir.

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ HESABI :
Geçici işgöremezl ik ödeneği sigortal ının

kurumca yatırılarak tedavi edilmesi halinde
ayrı, ayakta tedavi edi lmesi halinde ayrı ve si
gortalının geçindirmekle yükümlü kimsesinin
bulunup bulunmadığır^a göre değişik miktarda
verilir.

Sigortal ının geçindirmekle yükümlü bu
lunduğu kimseleri şunlardır :

a) Sigortalın erkeğin karısı, (sigortalı ola
rak veya Emekli Sandığına tabi olarak çal ışsa
dahi)

b) Sigortalı kadının 55 yaşını doldurmuş
ve hiçbir yerden geliri olmayan kocası veya
çal ışamayacak derecede malûl kocası,

(Devamı sayfa 18'de)
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Seçim Kavgası
Her devre umutla seçimler beklenir. Her neden

se seçimler arifesinde yurt çapında bir kıpırdama baş
lar. Parti mensupları idareciler, köylerden kentlere ka
dar çalışmalara girerler. Tek kendi partilerinin kazan
ması için. Yol yapımı faaliyetleri artar. Direkler diki
lir. Çeşmelerden su akmaya başlar, otobüs işlemeyen
oy kesafeti çok olan bölgelere otobüs servisi konur.
Gecekondu yapımları hızlanır. Aynı muhitlerde elek
trik, su getirme çalışmaları gözle görülür hale gelir.
Ama sonra yıkılacakmış kime ne. Bir sabah kalktığı
nızda bakarsınız ki karşı kaldırıma geçemezsiniz, ya
alt geçit yahut kanalizasyon çalışmaları. Bir günde as
faltlanan yollara şahit olursunuz. Böylece yeni hizmet
ler devreye girer. İnsan haklı olarak neden seçimler
iki veya üç senede bir yapılmıyor diye içinden geçi
riyor. Hizmetler artacak, dört senede köye bağlanma
mış elektrik iki senede devreye girecek. Üç devrede
peyderpey yapılan köyün arnavut kaldırımını dört se
nede bitirmeye mecbur olunacak. Asılsız beyanlarla
rey toplayan parlamenterlerin maskeleri, düştüğünde
çabuk kurtulma imkânı sahip olunurdu. Demek oluyor
ki, seçimler sırasında harcamalar ancak yapılan he
saplara göre dört senede amorti edilebiliyor.

İç Turizmin arttığı şu sırada ekmak nafakasını bir
yana bırakıp taksisiyle, otobüsüyle, minibüsüyle parti
cilik yolunda doğudan batıya, güneyden kuzeye tur
atanların mevcudiyetine inanmak zor. Bu masrafların
ön seçimlerde adaylardan toplanan giriş paraları ile
aidatlarla karşılanacak konular olduğunu hiç kimse söy
leyemez. Kaldı ki, hükümet yardımları da parti bina
larının kiralarına yetmez. Peki harcanan paralar ner-
den bulunuyor. Her parti iktidara geldiğinde işveren
lerin istediği istikamette kanunlar çıkartmıyor mu?
Demek ki bu küll iyetl i masrafları işverenler karşılamak
ta, birkaç partiye de mavi boncuk dağıtarak bir kısım
giderlerini karşıladıkları gün gibi ortadadır, işçi kesi
mi bunları bildiği halde şimdiye kadar kendinden ya
na bir iktidar seçememiş. Para oya galip gelmiştir. Her
seçim devresinde işçilere verilen vaadler tutulmadı
ğından çıkartılan kanunlarla hakları biraz daha kay
bolmaktadır. Bu hususta üst kurulumuz dahi halen
tedbir düşünmemekte, partiler üstü politika kavgası
içinde milyonlarca işçiyi başka ellere terk etmektedir.
Türk-lş olarak bir partiyi tutmanın bazı sakıncaları
olabilir. Belki iç bünyede parti sendikaları doğar. Bel

ki daha değişik hareketler olabilir, bunların tümünde
haklı olabilirler. Yalnız hesap meydandadır. 1 milyon
işçiye seçim bilinci verilirse ne kadar muvaffak olu
nur işçi kesafeti çok olan vilâyetlerde müstakil işçi
adayları koydurulup, bir denemeye girilemez mi? Kal
dı ki; elde edilecek netice ile parlamentoda Türk-Iş'in
işçilerden müteşekkil bir grubu olabilir. Bütün bu dü
şüncelerden sonra Türk-lş partilere sizlere şu adayları
veriyoruz seçtirin demesi de herhalde çok ayıp olduğu
kadar da neticesiz olur. Sayın Türk-lş Sekreteri, ön
seçimlere girmediklerinden şansları tamamen konten
jan adaylığına kalan Parlamenter Sendikacıları partisi
aday göstermediğinde feveran etmek haksızlık olur.
Sendikacı parlamentoya girmek istiyorsa ön seçimler
den geçerek bileğinin gücü ile aday olmalı ve seçil
melidir. Aksi halde kontenjan adaylığı ile parlemento-
ya giren sendikacı o partiye gebe olur. İşçiye hizmet
veremez.

Parti mensupları Türkiye'nin kalkınması için ça
lışan kitlelerin çoğalmasına ihtiyaç vardır derlerken,
seçim konuşmaları yakından takip edildiğinde' vatan
daşın % 80'inin işsiz olduğu görülmektedir. Seçim nu
tukların ıdinlemeye gelenler, iş gününde vazifelerini
bırakıp geldikleri gerçeklere uymaz. Memur görevin
den ayrılamaz. Köylü haşatını bırakıp gelmez, işçi fab
rikasından kapı dışarı çıkamaz. Politikacıları saatler
ce yollarda, meydanlarda bekleyenler işsizler ordusu
nu teşkil etmektedirler. Halbuki çalışma imkânları o-
lan bir ülkede Aatil gününde dahi bu kalabalığı bulma
ğa imkân yoktur. İşçiler hayat şartları arasında ezilir
lerken parlementerler her devre artan dinleyicileri ile
iftihar etmektedirler. Çünkü onları iktidara götüren yol
budur. Hangi parti Türkiye'de işsizliğe çare bulursa
kola ykolay iktidarı kaybetmeyeceğini bilir. Buna rağ
men geçerli bir çare yolu aranmaz. Parlementerler aynı
partide uzun seneler kalmayı istemezler. Senelerin yıp
ranmasının partilerini bölerek değişik isimler altında
yer almakla gidermek isterler. Veya yeni partilere
transferlerinde fayda umarlar. Seçilirlerken almış ol
dukları partilerini reylerini hiçe sayarak birinden di
ğerine geçmekte mahzur görmezler. Bütün bunlardan
sonra işçiler verdikleri oyların değerinin karşılığını ala
bilmek için müstakil işçi parlamenterlerine şiddeti ih
tiyacı olduğu bir devreyi de kaybetmişlerdir.

A. Aydın Ö2EREN



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Biten Toplu İş Sözleşmeleri :

Sendikamız fora Kurulu sözleşmeyi imzalarken : Soldan sağa Gn. Sek. Sami Ataç, Gn. Bşk. A. Aydın Özeren,
Gn. Mali Sek. İlhan Dalkılıç.

MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.
Merkezi 4. Levent'te ve diğer kısmı Tuz-

la'da kurulu MOTORLU ARAÇLAR TİCARET
A.Ş. ile Sendikamız arasında yürütülmekte o-
ian ikinci dönem Toplu-lş Sözleşmesi netice
de tarafların anlaşması i le imzalanmıştır. 22
Haziran 1973 tarihinden beri müzakereleri de
vam eden toplu sözleşme toplantıları, 6 Ağus
tos 1973 tarihinde inkıtaya uğrayarak anlaşma
imkânı bulunamamış ve neticede uyuşmazlığa
intikal etmiştir. Ancak, kanuni presödür yü
rütülürken işveren ile Sendika temsilcileri a-
rasında görüşmeler devam etmiş olup, ihtilâf
maddeleri üzerinde anlaşma imkânı sağlan
mıştır. Bu durumda uyuşmazlık hakeme inti
kal etmeden kotarılmıştır.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi 1 Tem
muz 1973 tarihinden itibaren iki yıl süreli ola
rak 5 Eylül 1973 günü imzalanmış ve imza
merasimine Türk-iş 1. Bölge Temsilcisi Sayın
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Ziya Hepbir de şeref konuğu olarak iştirak et
miştir.

Yeni dönem toplu-iş sözleşmesi i le üye
lerimizin ücretlerine 600 TL. zam yapılması
kabul edi lmiştir. Sağlanan diğer haklardan ba
zıları aşağıda belirtilmiştir.
— Sendika temsilcilerinin bulunduğu disiplin

kurulu,
— Dinî bayramların arife günleri öğleden son

ra ücretl i izin ve 100 TL. bayram primi ve
rilmesi,

— İhbar tazminatlarının % 25 zaml ı ödenmesi,
— Kıdem tazminatlarının her yıl için 21 gün-

olarak ödenmesi. Hastalık veya işkazası
halinde kıdem tazminatı 36 gün olarak
ödenmesi,

— Asgari ücretin ayda 900 TL. olması,
— Fazla mesailer % 60 zamlı ödenmesi,
— Hafta tatillerinde ve genel tatillerde çalı

şanların ücretleri % 100 zamlı ödenmesi.
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Motorlu Araçlar Tlc. A. Ş. İdare Md. Turgut Gürler
sözleşmeyi imzalarken.

Cumhuriyet Bayramı günü ücretleri çalış
madan % 100 zaml ı ödenmesi,

— Ayda 140 TL. devam primi verilmesi,
— Yı llık izine gidenlere 200 TL. tatil ikrami

yesi verilmesi,
— Üyelere yılda iki ayl ık ücretleri tutarında

ikramiye verilmesi,
— Evlenen üyelere 6 gün ücretl i izin 1250 TL.

evlenme yardımı verilmesi,
— Çocuğu dünyaya gelen üyelere 3 gün üc

retli izin 1000 TL. doğum yardımı veri l
mesi,

— Çocuk yardımı olarak her ay 25 TL. veri l
mesi,

— Üyenin ölümü halinde 15.000 TL., yakın
larının ölümü halinde üç gün ücretli izin
ve 1000 TL. verilmesi,

— Yakacak yardımı olarak her yıl 400 TL.
verilmesi,

— Üyelere yılda bir defa 150 TL. değerinde
ayakkabı, 300 TL. değerinde elbiselik ku
maş ve 250 TL. dikiş ücreti verilmesi.
Ayrıca işyerinde işgüvenliği ve iş emniyeti

ile ilgili giyim yardımı yapılması kabul edil
miştir.

OTO-PAR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Kartal - Soğanlı köyü karşısında kurulu

bulunan OTO-PAR SANAYİİ VE TİÇARET A.Ş.
ile Sendikamız arasında yürütülmekte olan

3 üncü dönem Toplu-iş Sözleşmesi mükazere-
leri, olumlu bir hava içinde devam etmiş ve
(5) toplantı sonunda anlaşma i le neticelenmiş
tir. 17.9.1973 tarihinde Sendikamız Genel

Merkezinde yapı lan toplantı i le anlaşma proto
kolü tutulmuş olup. Toplu Sözleşme redaksi
yonu yapılarak imza şekl ine hazırlanmıştır.

Toplu-iş sözleşmesi 1 Ağustos 1973 ta
rihinden itibaren iki yı ll ık olup üyelerimize bu
süre içinde yalnız ücret zammı olarak ayl ık
ücretlerine 768 TL. fark alınmıştır.

Diğer sağlanan haklardan bazıları aşağıda
gösterilmiştir.
— Sendika temsi lcilerinin bulunduğu Disiplin

Kurulu'nun teşkili,
— Dinî bayramların arife günleri tam gün üc

retli tati l yapılması,
— Fazla mesai ler % 60, cumartesi ve pazar

günleri yapı lan çal ışmalar % 100 zamlı ö-
denmesi,

— Yıllık izine giden üyelere 400 TL. tatil ik
ramiyesi verilmesi,

— Yeni işe giren Sendika üyesinin asgari üc
reti saatte 375 kuruş olması (Ayda 900
TL),

— Tahsil yardımı ilkokul için 150 TL., orta
okul için 200 TL., lise için 250 TL., yük
sek okul için 350 TL. verilmesi,

— Evlenme yardımı olarak bir hafta ücretli
(Devamı sayfa 18'de)

Otopar Sanayii A.Ş. Murahhas aza ve fb. Md. Orhan
Öztürk ve Selâhattin Tibet sözleşmeyi imzalarken.



SENDİKAL
TRAKTÖR YAPIMİNA ÖZEL
SEKTÖR DE KATILDI

Türkiye Zirai Donatım Ku
rumunun, Hacı Ömer Holding
ve Amerikan Ford Motor Com
pany firmasının ortaki iğıyle
yılda 15 bin traktör innal ede
cek bir fabrika kurulmasını ön
gören kararname Resmî Ga
zetede yayınlanmıştır. 32,2
milyon lira sermayeli olacak
şirket en geç 5 ay içinde ku
rulacak ve 26 ay sonsra da ü-
retime geçecektir.

Kararnameye göre, bu ser
mayenin yüzde 58,33'ü TZDK
na, yüzde 31,67'si Ford'a ve
yüzde 10'u da Hacı Ömer Hol-
ding'e ait olacaktır, iki tip
traktör imal edecek olan fab
rikanın makina ve teçhizatı ,
yabancı firma Ford Company
ile Hacı Ömer Holding fir
masının sermaye iştiraklerin
den sağlanacak paralarla it
hal edilecektir. Yabancı firma
ile yapılacak lisans anlaşması
10 yıl geçerli olacaktır.

Bilindiği gibi, bu fabrika
nın kuruluş hazırlıkları sıra
sında "Devletin çok kâr sağ
layan bir sanayi yolunu dolay
lı yollardan özel teşebbüse
devrettiği" gerekçesiyle bazı
çevreler karşı çıkmıştı. Bun
lar arasında, TZDK Adapazarı
Traktör Fabrikası işçileri de
bulunuyordu.
AEG - ETİ TESİSLERİ
genişliyor

Kocaeli'nin Gebze bölgesin
de faaliyet halinde bulunan
AEG-ETİ fabrikasının önümüz
deki aylarda kapasitesini art
tırmak amacı ile genişletilece
ği açıklanmıştır.

Fabrika yetkil ilerinin belirt
tiğine göre halen yı lda 910
dağıtım trafosu, 40 güç trafo
su, 5880 adet motor, 28 mil
yon şalter imal eden AEG-
ETİ fabrikası tevsi çalışmala
rının sona erdirilmesinden

sonra üretim gücünü yüzde
100 oranında arttıracaktır.
ESKİŞEHİR'DE GREV YAPAN
BELEDİYE ŞOFÖRLERİNİN
İŞİNE SON VERİLDİ

Türkiye Motorlu Taşıt İşçi
leri Sendikası tarafından Eski
şehir Belediye Otobüs işlet-
mesi'nde uygulanmakta olan
grevin 6. gününde Belediye
Başkanı Sabahattin Günday,
greve katılan 95 işçinin işine
son verildiğini bildirmiştir.
İZMİR'DE İKİ İŞYERİNDEKİ
GREVDE HENÜZ BİR
ANLAŞMA ÜMİDİ
BELİRMEDİ

İzmir METAL-İŞ Sendikası
nın ORCANER grevi sessiz se
dasız devam etmektedir. Di
ğer yandan TEKGIDA-İŞ in
165 kişiyi kapsayan TARİŞ
Sanayiindeki grev ücret fark
ları sebebiyle yürütülmektedir.
Henüz iki grevde de anlaşma
ümidi olmadığı ileri sürülmek
tedir.

ALÜMİNYUM
TESİSLERİNDEKİ KAZADA
ZARAR 1 MİLYON LİRA

Konya'nın Seydişehir ilçe
sinde Türk - Rus ortak yapımı
olarak kurulan alüminyum te
sislerinde meydana gelen ka
za, 1 milyon lira zarara yol aç
mıştır. Can kaybı önlenmiştir.

Baca vinçle kaldırılırken
Sovyet mühendislerinin ikazı
üzerine çevrede bulunan işçi

ler olay yerinden uzaklaştırı l
mış, böylece büyük bir facia
nın önüne geçilmiştir.

Alüminyum tesislerinin elek
troliz binasında 3 aydan beri
yapımı süren ve tamamlanan
3 metre yüksekliğindeki baca
yerine monte edi lirken yıkıl
mıştır. Bacayı kaldıran vincin
altındaki zeminin oynaması
ile vinç toprağa gömülmüş,
böylece baca kaldırıldığı yük
sekl ikten yere düşerek parça
lanmıştır.

Tamamen parçalanan baca
nın mali portresinin 1 mi lyon
lira civarında olduğu öğreni l
miştir.
İÇ ANADOLU METAL-İŞ
GREVDE

Metal - iş Federasyonuna
bağl ı iç Anadolu Metal-iş Sen
dikası i le Temel Enerji Ano
nim Şirketi işyerinde devam
eden toplu iş görüşmeleri an
laşmazl ıkla sonuçlanmış ve
sendika bu işyerinde greve
başlamıştır.

Temel Enerji Anonim Şir
keti, çelik konstrüksiyon ile
galvaniz işleri yapmakta ve
yüksek enerji hatları konusun
daki imalâtlarını da Libya'ys
ihraç etmektedir. Bu işyerin
de halen 200 den fazla işçi
çal ışmaktadır.
BORAKS İŞÇİSİ
İŞBAŞi YAPMADI

Mustafa Kemal Paşa'da
Sırrı Yırcah'ya ait Boraks Ma
den işletmesinde çalışan 650
işçi, sendika temsilcisi 4 iş
çinin, işten çıkarılmalarını
protesto amacıyle cumartesi
günü işbaşı yapmamışlardır.
Dün de pazar olmasına rağ-
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HABERLER
men işletmeye giren işçi ler,
arkadaşları işe al ınıncaya ka
dar direnişe devam edecekle
rini açıklamışlardır.

KALİTELİ ALAŞIMLI ÇELİK

SAM.AYİİ KURULUYOR

Makina imalât sanayi inin
en önemli hammaddesi olan
ve halen çoğunluğu yurt dışın
dan ithal edilen kaliteli ve ala
şıml ı çeliklerin yurdumuzda
üreti lmesi konusunda çalışma
lar tamamlanmış ve proje Sa
nayi Bakanl ığınca onaylana
rak teşvik belgesine bağlan
mıştır. Koç Holding ve Uzel
şirketlerince hazırlanan proje
nin ilk safhadaki malî portesi
496 mi lyon liradır. Bunun 160
milyon lirası öz kaynaklar,
236 mi lyon lirası sağlanacak
kredi ler've 99 milyon 600 bin
l iraşi da gümrük muafiyeti yo
lu ile finanse edilecektir.

Hisselerin bir kısmı halka
satılacak olan 40 milyon l ira
l ık kuruluş sermayesi ile faa
liyete başl ıyacak bir şirket ta
rafından gerçekleştiri lecek pro
jeye göre, yı lda 60 türde 55
bin ton kal iteli ve alaşımlı çe
l ik üretecek olan tesisleri
1976 sonunda açılacaktır.

Bir süre sonra sermayesi
ni 160 milyon liraya çıkarta
cak olan şirketin kapasitesi,
2 yıl sonra yılda 100 bin to
nun üstüne çıkacak ve 320
milyon liral ık döviz tasarrufu
sağlanacaktır.

DGB, TÜRK-İŞ, SENDİKAL

KOMİSYONU, EYLÜL

AYİNDA NÜRNBERG'DE

TOPLANACAK

Federal Almanya'da çal ışan
Türk işçilerinin sorunlarını gö
rüşüp, çözüm yol ları aramak
için kurulmuş bulunan Komis
yon, bu yıl eylül ayında Nürn-
berg şehrinde toplanacaktır.
Türk işçi lerinin çok tarafl ı
sorunlarının çözümlenmesin -
de komisyonun yararl ı çal ış
maları olmuştur.

10 i lâ 16 eylül tarihleri a-
rasında çal ışmalar yapacak
Komisyonun Türk delegasyo
nuna Seyfi Demirsoy veya Ha
li l Tunç'un başkanl ık etmesi
beklenmektedir.

DGB delegasyonuna ise Yü
rütme Kurulu üyesi Franz
VVoschech başkanl ık edecek
tir.

Oldukça yüklü bir programı
olan Türk-iş delegasyonu, iş
yerlerinde Türk işçi leriyle gö
rüşme yapacak, ayrıca konso
losluklarda görevl i sosyal da
nışmalarla, Türk-Danış me
murları ve DGB ile Sendika
larda görevl i Türk sekreterler
le bir toplantı yürüteceklerdir.

Türkiye Büyükelçi l iği yetki
lileriyle de bir görüşme yapa
cak olan Türk-lş delegasyonu,
14.9.1973 günü düzenlenen
basın toplantısına katı lacak
lardır.

Gündemde, Federal Alman
ya'deki Yabancı lar Yasası, ya
bancı işçi çocuklarının eğitim
sorunu, mesleki eğitim ve zo
runlu rotasyon gibi temel so
runların dışında, her iki ülke
de sendika üyeliğinin tanın
ması, Türk işçileri için yapı la
cak kültürel faaliyetler gibi
konular da bulunmaktadır.

ALMAN SENDİKALAR

BİRLİĞİ FORD GREVİNİ

MEŞRU BULDU

Almanya'deki Ford fabrika
larında girişilen grevlerin ar
dından konuyla i lgi l i tartışma
lar devam etmekte ve yeni ge
lişmeler göstermektedir.

AInnan Sendikalar Birl iği
(DGB) Başkanı üskar Vetter,
verdiği demeçte, "Ansızın baş
latılan bu tür grevlerin esasen
meşru sayılması gereken bir
iş mücadelesi yöntemi oldu -
ğunu" söylemiştir.

Vetter, demecinde, bu grev
lerin kanunsuz sayı lması yo
lundaki tutumu da kesin bir
di l le yermiştir.

Öte yandan Alman Sendika
lar Birl iği, bu işçi direnişleri
nin sol eği l imli örgütlerin tah
rikiyle meydana geldiği yo
lundaki iddialara karşı da ke
sin bir tutum takınmıştır.
DGB yetki l i leri, grevlerin kim
senin kışkırtmasıyla değil, iş
çilerin sosyal zorunlulukları
nedeniyle meydana geldiği gö
rüşünü kesinlikle savunmak
tadır.

(Devamı sayfa 19'da)
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ONUR KURULU

KURULUŞUMUZUN

Onur Kurulu : Yukardan aşağıya : Salim Sosay,
Şerif Özel, Dursun Demir, Tuğrul Göksel

YÖNETİC

^°"6tim Kurulu

YÖNETİM

1) Gn. Bşk. Aydın Özeren, 2) Gn. Sek. Sami Araç, 3) Gn. ^
Mustafa Okçu, 6) Adnan Akarsu, 7) Lütfü Sınar, 8) A. İhsan
gun, 12) Mehmet Candan, 13) Hüseyin Uyar, 14) Nizamettin I
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loplantı halinde.

K U R U L Ü

DENETİM KURULU

Denetim Kurulu : Yukarıdan aşağıya : Mustafa
Katranlı, Ruşen Aktunç, İbrahim Sever.

W. İlhan Dalkılıç, 4) Gn. Bşk. V. Muzaffer Ayav, 5) Eğ. Sek.
"er, 9) VunusKollamalar, 10) Tahsin Yaylamış, 11) Hasan Vur-
•■iır, 15) Satılmış Kula, 16) Fevzi Özay.



Hukuk Köşesi:
KİDEM TAZMİINİATLARİNDA VERGİDEN İSTİSNA EDİLEN MİKTARIN HESABI

işçilerin emekli olduklarında veya işten ayrıldık
larında kıdem tazminatlarından kesilecek verginin han
gi miktar üzerinden yapılacağı ötedenberi yanlış anla
malara sebep olmaktadır.

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununun 25/7. hük
mü gereğince kıdem tazminatının 12 aylığı vergiden
istisna edilmiştir. Ancak bu hüküm bazı işyerlerinde
doğru, bazı işyerlerinde ise yanlış tatbik edilmekte ve
yanlış anlaşılmaktadır. Şöyleki : Bazı işyerleri kıdem
tazminatını öderken vergiden istisna edilmiş 12 aylığın
hesabını çıplak ücret üzerinden yapmaktadır. Bazı iş
yerlerinde ise 12 aylığın hesabında işçinin çıplak üc
reti haricinde almış olduğu para ve para ile ölçülmesi
mümkün sair menfaatler de nazara alınmaktadır. Esa
sen doğru olanı budur ve işçi lehinedir. Zira bu şe
kilde bulunmuş ücret üzerinden hesabedilecek 12 ay
lık daha yüksek olacaktır. Ve bu yüksek miktar ver
giden istisna edileceğinden işçi kıdem tazminatından
daha fazla miktarını alacaktır. Zira kanunen kıdem taz
minatının hesabında ücret bulunurken çıplak ücret üze
rine ayrıca işçinin işyerinde aldığı sair hak ve men
faatler de bu çıplak ücret üzerine eklenerek buna gö
re bulunmuş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesabe-
dilmektedir. Kıdemin hesabına esas ücret bu şeki lde
bulunduğuna göre vergiden istisna edilecek miktarın
da bu bekilde bulunmuş ücret üzerinden bulunacak ay
lıkların 12 katı olması tabii netice olmaktadır. Nitekim
Maliye Bakanlığı da konuyu bu şekilde ele aldığı için
İstanbul Defterdarlığının bir sorusu üzerine verdiği ce
vapta vergi kesintisinin kıdemin hesabına esas ücret
üzerinden bulunmuş bulunan 12 aylık ücretin istisna
edilerek kalan miktar üzerinden yapılmasını icabede-
ceğini karar altına almıştır. Maliye Bakanlığı Gelirler
Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili görüşünü kapsıyan
yazısını aynen neşretmekteyiz,
istanbul Valiliğine
Defterdarlık (Vasıtasız V. Gelir Müd.)
İlgi : 17.3.1969 gün ve 180-1352/8180 sayılı yazınız.

tarafından Başkanlığımıza verilen
1 S.8.1969 günlü dilekçede, işden çıkan veya çıkarılan
işçilere ödenen kıdem tazminatından, işçinin 12 aylı
ğına tekabül eden kısmının 193. sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 25/7 nci maddesi gereğince vergiden is
tisnasında, 931 sayılı iş Kanununun 26 ncı maddesi
gereğince hizmet erbabının esas ücreti haricinde yapı
dan "İkramiye, prim, yemek bedeli ve mesken tazmi
natı gibi" ödemelerin de nazara alınıp alınamayacağı
hususunda Bakanlık mütalâasının işarı istenmektedir.

Bilindiği üzere İş Kanununun 26 ncı maddesinde
"Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığı iş
veren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nak
den ödenen meblâğı kapsar.

Ancak, 13. maddenin (c) bendinde sözü geçen
kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında bi
rinci fıkrada yazılı ücrete ilâveten işçiye sağlanmış

Av. Cengiz ABBASGİL
olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve Ka
nundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur" denil
miştir.

Diğer taraftan 193 sayılı eGlir Vergisi Kanunu
nun 25 inci maddesinin 7 nci bendinde "İşten çıkma
tazminatı (işten çıkan veya çıkarılanlara verilen taz
minatlardır. Şu kadar ki bu suretle verilen tazminatın
miktarı işten çıkan veya çıkarılanın 12 aylığını aştığı
takdirde fazlası ücret olarak vergiye tabi tutulur) hük
mü yer almıştır."

Buna göre işçiye verilen işten çıkma tazminatının
12 aylığa tekabül eden kısmının gelir vergisinden is
tisnası ve fazlasının ücret olarak vergiye tabi tutulma
sı lâzımdır. İş Kanununun anılan 26 ncı maddesinde
14 üncü maddede sözü geçen kıdem tazminatına esas
olacak ücretin hesabında birinci fıkrada yazılı ücrete
ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla ölçül
mesi mümkün akdi ve Kanundan doğan menfaatler de
gözönünde tutulur" ifadesi kullanıldığı ve Gelir Ver
gisi kanununda işçiye verilen 12 aylık tutan vergiden
istisna edildiği cihetle, istisnasının tatbikatında esas
ücrete ilâveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla
ölçülmesi mümkün ve kanundan doğan ikramiye, prim,
mesken tazminatı, yemek bedeli v.s. gibi bilcümle men
faatlerin de nazara alınması icap eder.

Bilgi edinilmesini ve ilişik yazı örneğinin aslına
uygunluğu onandıktan sonra dilekçe şirkete tevdiinin
temini rica olunur.

BİR YARGITAY KARARI
İşçilere Toplu Sözleşme gereğince, hastalıkları
halinde işveren tarafından yapılan para yardım
ları, sigorta primine tâbi değildir.
Y. 9 HD., E. 971/3945 K. 22112, T. 4.7.1972

506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin a, b ve c
bentlerinde ne gibi ödemelerden prim alınacağı ve sö
zü edilen maddenin 2 nci fıkrasında da ne gibi öde
melerin sigorta primlerinin hesabına esas tutulama
yacağı açıkça gösterilmiştir. Örneğin yolluklar, çocuk
ve aile zamları , ölüm doğum ve evlenme yardımlariyle
ayni yardımlar sigorta priminden bağışık tutulmuştur.
Davacı, hasta olan işçilerine toplu sözleşme uyarınca
bir miktar para yardımını üzerine almıştır. Bu yardım
işçiye ölüm, doğum ve evlenme gibi hallerde yapılan
yardımlar gibidir. Nası l ölüm ve doğum ve evlenme
lerde yapılan yardımlarda prim alınmıyorsa işçiye has
tal ığı sebebiyle yapılan bu yardımın da primden ayrık
tutulması gerekir.

Mahkemenin, açıklanan bu yönü gözönünde tut-
maksızın isteği reddetmiş olması usule ve yasaya ay
kırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın gösterilen sebep
ten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek
halinde ilgiliye geri verilmesine, oybirliğiyle karar ve
rildi.



Alman Sendikalar Birliği «DGB» ve Yabancı işçiler
Her geçen gün iükernizda artan hayat şarîiarı
karşısında işsizliğin de aynı oranda arttığı
görülmektedir. Çalışanlar bile daha iyi ha
yat şartları .bulabilmek için başka ülkeloro
göç etmektedirler. En çok işçimizin bulundu
ğu ülko Almanya'dır. Bundan dolayı Alman-
ya'daki sendikal hareketler ve yabancı işçi
lerin sorununu yansıtan bir yarı dirisini sun
mayı faydalı gördük.

"DGB" - bu kavramı duymayan kaldı mı acaba?
Bu uç hart, Batı Avrupa ülkelerinin ikinci büyük, Fe
deral Almanya'nın ise en büyük işçi teşkilâtının sem
bolünü teşkil etmekte.

Federal Almanya'daki 16 sendika, DGB'nIn çatısı
altında toplanmıştır. 13 ekim 1949 da kurulmuş olup
merkezi Düsseldorf'da bulunan DGB'nIn toplam üye
sayısı 6,9 milyon civarındadır.

Üye sendikalardan seçilmiş temsilcilerden kuru
lu olup 3 yılda bir toplanan Federal Kongre, Federal
Yönetim Kurulu ve Federal Komisyon, DGB'nin başlıca
organları arasındadır.

Teşkilâtın çalışmaları 9 eyalete taksim edilmiş, bu
eyaletler çerçevesinde de şehir ve kazalarda şubeler
açılmıştır. DGB nin gayesi, bütün sendikaları kuvvetli
bir birl ik haline getirmek ve bütün alanlardaki ortak
menfaatleri savunmaktır.

Böylece ortaya şu görevler çıkmaktadır :
İşçilerin ekonomi, sosyo-politik, sağlık ve eğitim

dallarındaki bütün hak ve menfaatlerini korumak üzere
sendikaların, yasama organlarına, yani devlete karşı
taleplerini savunmak: işçileri iş hukuku ve sosyal hu
kuk konularında korumak; üye ve fonksiyonerlerinin
eğitim ve yetiştirilmelerini sağlamak: ve gelişme yar
dımları da dahil olmak üzere uluslararası sendikacılık
hareketlerine katılmak.

Sosyal ve demokratik hukuk devletinin kökleşip
güvenlik altına alınmasına; milletlerin biribirleri ile
barışmaları, barış ve hürriyetin gerçekleşmesine kat
kıda bulunmak ve devlet bünyesindeki bütün antide
mokratik cereyanlarla mücadele etmek, işte bunlar da
DGB'nin siyasî görevleri arasındadır.

DGB, şu hedef ve ilkelere bilhassa önem verir :
— Tam mesai çalışmak ve ekonomik kalkınmanın sü

rekli olması;
— Gelir ve servetin âdilâne taksim edilip, paradeğe-

rindeki istikrarın muhafaza edilemsi;
— İşçilere işyerinde söz hakkı tanınmasını sağlayıp

bu hakkın artırılması;
— Yetişkinlerin eğitimine de özel bir önem verilme

si; ki buna, uluslararası anlaşmayı teşvik edecek
bir vasıta nazarı ile de bakılmaktadır.

DGB sadece ekonomi ve sosyo-politik alanlarda
değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar ve siyasî şuu
run oluşturulması konularında da işçiler için faydalı
olacak çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır.

Yetişkinlerin eğitimi üzerinde bu şekilde önemle
durulması, modern bir endüstri toplumunun gerekçele
rine uygun demokratik bir bilinci yaratacak, demokra
si içinde sosyal düşüncenin gerçekleşmesini ve aynı
zamanda uluslararası aklaşmanın arttırılmasını sağla
yacak bir araç olarak kabul edilmektedir.
YABANCI İŞÇİLER

Federal Almanya'da yabancı işçi çalıştırılmasıyla
ilgili ilkeler, DGB'nin merkez yönetim kurulu tarafın
dan 2 kasım 1971 tarihinde kabul edilmiştir. Bu ilke
ler DGB'nin, daha 1955 yılında ilk İtalyan işçileri gel
meden önce, yabancı işçilerin menfaatlerini korumak
üzere başladığı çalışmaları tamamlayıcı mahiyettedir.
Şimdi de adı geçen ilkelerin, yabancı işçilerin ve aile
lerinin taleplerine DGB tarafından verilen büyük önemi
belirtecek bazı kısımlarına değinmek istiyoruz.

DGB. yabancı işçi çalıştırılabilmesi için, insana
lâyık bir şekilde ikamet ettirilmelerinin ilk şart olarak
kabul edilmesini ve fâhiş kira isteyen ev sahiplerine
karşı kesin tedbir alınmasını talep etmektedir.

"Yabancı işçilerin topluma intibaklarını teşvik et
mek, DGB'ye düşen bir görevdir. DGB ve bu çatı al
tında toplanmış olan sendikalar yabancı işçileri, men
faatlerini Alman mesiekdaşiarı ile birlikte savunabile
cek duruma getirmeğe çalışmaktadır.

DGB ve bu çatı altında toplanmış olan sendika
ların kanısınca, yabancı dilde yapılan sendika çalışma
ları, aynı gayeyi güden uluslararası sendika politikası
nı ve Avrupa'nın birleşrr.asini destekleyen çalışmalar
çerçevesindendir.

DGB, yabancı işçilerin ekonomik ve toplumsal
kalkınmaya eşit ölçüde katılabilmelerini istediğinden,
yabancı işçilerin mağduriyetine sebep olacak bütün e-
ğilimlere kesinlikle karşı çıkar."

"DGB, yabancı ikçilere de eşit haklar sağlanabilme
si için devlet, eyaletler, talediyeler ve yabancılarla il
gili kuruluş ve teşekküllerden, yabancı işçileri de top
luma en kısa zamanda intibak ettirmek üzere gerekli
tedbirleri alıp İşbirliği yapmalarını ve bu çalıçmaları
imkân nisbetinde mânan ve maddeten desteklemelerini
talep eder."

DGB'nin üzerinde önemle en çok durduğu konu
lardan biri de, yabancı İşçilere, bir işçi olarak Federal
Almanya'daki durumlarını söz ve yazı ile anlatabilmek
tir. DGB yabancı işçilere özellikle, meselelerine ancak
Alman mesiekdaşiarı ile el ele vererek çözüm yo'"
bulabileceklerini anlatmak istemektedir.

1973 ocak ayında yabancı işçi. sayısı :
Türk 528.239
Yugoslav 466.128
italyan 409.689
Yunan 268.096
ispanyol 179.498
Portekizli 69.019
Diğer milletlerden 424.446

13



Sağlık Köşesi:

Sokaklarımız ve Bizler

Dr. Vedat ONAN

Hemen her gün sokaklarda şahit olmak
tayız. Şüphesiz çoğunluğumuz tiksinti ile kar
şılıyor, hiç olmazsa doğru saymıyoruz, ^akat
her nedense olağan addederek tahammül edi
yoruz. Anlaşılır şey değildir..

Günlük hayatta oldukça önemsiz bir yer
tutar görünen bu derdin, ortaya çıkardığı so
nuçlar bakımından ne derece vahim ve kor
kunç olduğunu görünüşe göre az kişi bi liyor.

Sanırım ki anladınız. Sokaklara tüküren
lerden bahsetmek istiyorum. Evet, kalabal ık
ana caddelerde bile, hiçbir utanma hissi duy
madan, gayet atbiı bir iş yaparcasına, ciğerle
rinin ifrazatını nahoş hırıltılarla toparlayarak
kaldırımlara fırlatanlardan.. Bazıları bu işi öy
le bir caka ile yapıyorlar ki, takdir edi lmedik
leri ve etraftan "Bravo, amma fiyakalı attın"
denilmediği için acaba alınmazlar mı diye ço
ğu zaman düşünmüşümdür, öteyandan, yerde
ki marifetlere basmamak için dans figürü ya
par gibi yürümek mecburiyeti kabul edersiniz
ki hoş olmuyor.

Şaka bir tarafa, madalyonun ters tarafı
hiç de göründüğü gibi olmayıp acıdır. Hepimiz

için olduğu kadar, bizzat balgam şampiyonla
rının çoluğu çocuğu için de acıdır. Başta tü
berküloz (verem) olmak üzere çeşitli ciddi has
talıkların İnsandan insana balgam vasıtasıyla
bulaştığı gerçeğini bütün dünyada ve bizde tıp
yetkilileri bar bar bağırıyor. Fakat ne yapal ım
ki bu efendiler kös dinlemişlerdir.

Konuyu aydınlatmak amacıyla bir örnek
verelim : Orta sayıda mikrop çıkaran bir ve
reml inin 25 kuruş büyüklüğünde balgamında-
ki (tüberküloz basili) sayısı İstanbul'un Kadı
köy yakası nyfusundan az değildir. Tükürülmüş
ve kurumuş balgamda bu mikrop bazı şartlar
da 9-10 ay canl ı kalabilmektedir. Bittabi geri
sini tahmin zor değildir. Toz halinde havaya
savrularak birçok masum insanın ciğerlerine
yerleşecektir.

Şöyle bir soru akla gelebilir : Bir insanın
canına kastedildikten sonra, onu verem has
tası yapmak veya ciğerine iki kurşun sıkmak
arasında ço kmu büyük bir fark vardır?

Sizin fikrinizi bilmem ama bana, tersine
olarak, birinci şık daha caniyâne geliyor.

Hoşça kalınız.
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GENELGE

BORÇLANMA SURETİYLE
HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

Hizmet borçlanmaları ile i lgi l i işlemler hak
kında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür
lüğünce yayınlanan 14.9.1973 gün ve 1973/
1 643 sayı l ı Genelge.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara, 14.9.1973

GENELGE

IX - 031/512510
Şube Sayı

506 sayı lı Kanuna 1186 sayı l ı Kanunun
21 inci maddesiyle eklenen geçici 3 üncü mad
denin, nAayasa Mahkemesince iptali üzerine,
borçlanma işlemleri hakkında ne yolda hare
ket edileceği , 1606 sayılı Genelgede belirtilen
hususları da ihtiva etmek suretiyle yeniden ve
sırasiyle aşağıda açıklanmıştır.

1.3.1973 tarihinden önce :
1  Borçlanma suretiyle hizmet birleşti

rilmesi için müracaatta bulunmuş, müracaatı
Kurumumuzca kabul edilmiş, primini ödemiş
ve tahsisi yapılarak aylık bağlanmış sigorta
lıların kazanılmış hakları mevcut sayı lacağın
dan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, bu
durumdaki ler için uygulanmayacaktır.

2  Borçlanma için müracaatta bulun
muş, müracaatları kabul edi lmiş, primlerini ö-
demiş- tahsis talebetmiş fakat henüz tahsisi
yapılmamış olanların da borçlanma hususunda
kazanılmış hakları mahfuz kabul edilecektir.

3 — Borçlanma için müracaatta bulun
muş, müracaatları kabul edilmiş, primlerini ö-
demiş ve tahsisi talebini 1.3.1973 tarihineden
sonra yapmış olanların tahsisleri, borçlanma iş
lemleri de nazara al ınmak suretiyle yapılacak
tır.

4 — Borçlanma için müracaatta bulun
muş, müracaatları kabul edilmiş ve primlerinin
tamamını ödemiş olanların, ileride yapacakla
rı tahsis talepleri de, borçlanma işlemleri na
zara alınarak sonuçlandırılacaktır.

5 — Borçlanma için müracaatta bulun
muş, müracaatları kabul edilmiş, ödenecek

Özü : Hizmet borçlandır
ma işlemleri hk.

prim tutarı kendilerine tebliğ olunmuş ve tak
sitle Ödemeye başlamış olanların taksitlerinin
alınmasına en geç 3.11.1974 tarihine kadar
devam edilecek, i leride yapacakları tahsis mü
racaatlarında borçlanma işlemleri nazara al ı
nacaktır.

6 — Borçlanma için müracaatta bulun
muş, müracaatı kabul edilerek bu husus ve
ödeyeceği prim miktarrı kendisine bildirilmiş,
ancak hiç ödemede bulunmamış olanların
primleri, müracaatlarında en geç 3.11,1974
tarihine kadar tahsil edilecektir.

7 — Borçlanma işlemlerinde tahkikat,
sadece, sahte veya gerçeğe aykırı olduğunun
ihbarı üzerine veya yeterli delil ve kuvvetli bir
karine bulunduğu takdirde yapılacak, sahte
veya gerçeğe aykırı olduğu meydana çfkan bel
gelere, müsteniden yürütülen 506 sayıl ı Ka
nunla i lgi li işlemler durdurulacak ve Genel
Müdürlüğe etraflı olarak bildiri lecektir.

8 — Kurumumuz hasım tutulmadan si
gortal ı tarafından mahkemeden al ınmış ilâma
müsteniden borçlanma işlemi ve borç tebligatı
yapılmış olanların, borçlandı lkarı süreler na
zara alınacaktır.

9 — 1.3.1973 tarihinden sonra Kurumu
muza verilmiş ve verilecek borçlanma belgele
ri veya di lekçeleri, borçlanma maddesinin Ana
yasa Mahkemesince iptal edilmiş olması ne
deniyle reddedilecektir.

Bilgi edinilfesini ve buna göre gereğinin
ifasını rica ederiz.

GENEL MÜDÜRLÜK
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SAYILI İŞ
KANUNUNUN 72 ncl MADDESİNE İSTİNADEN HA
ZIRLANAN, DANIŞTAYCA ONAYLANAN "POSTALAR

HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLER
DE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BAZI ÖZEL USUL VE KU
RALLAR HAKKINDA TÜZÜK" BAKANLAR KURULU
KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE RESMÎ GA
ZETENİN 4 NİSAN 1973 TARİH VE 14497 SAYILI
NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIN TARİHİ İLE
YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

POSTALAR HALİMDE İŞÇİ ÇALiŞTIRiLARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA
İLİŞKİN BAZI ÖZEL USUL VE KURALLAR HAKKINDA TÜZÜK

Kapsam :
Madde 1 — Nitel ikleri dolayisiyle sürekli

çal ıştıkları için durmaksızın birbiri ardına pos
talar halinde işçi çalıştırılarak işletilen yahut
nöbetleşe işçi postaları ile yapı lan işlerde, ça
lışma sürelerine, gece çalışmalarına, çalışma
ortasındaki zorunlu dinlenmelere ve hafta ta
tillerine ilişkin özel usul ve kural lar bu Tüzük
te belirtilmiştir.

Düzenleme, ilân ve bildirme yükümlülüğü :
Madde 2 — işverenler veya işveren veki lle

ri, postalar hal inde çal ıştırdıkları işçilerin işe
giriş ve çıkış saatlerini, ara dinlenmelerini ve
hafta tatillerini düzenleyerek işyerinde işçi lerin
kolayca görüp okuyabilecekleri levhalarda gös
termek ve posta sayısı ile her postanın işe baş
lama ve bitirme saatlerini yazıl ı olarak bölge
çalışma müdürlüğüne bildirmekle yükümlü
dürler.

İzin alma zorunluluğu :
Madde 3 Postalar hralindeki işçi lerin işe

başlama ve bitirme saatlerinde yapılacak de
ğişiklikler bölge çalışma müdürlüğünün izni
ne bağlıdır. Ancak bu konuda toplu iş sözleş
meleriyle değişiklik yapılmışsa izin alma zo
runluluğu yoktur.

işçi postaları sayısının düzenlenmesi :
Madde 4 a) Nitelikleri dolayisiyle sü

rekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardı
na postalar halinde işçi çal ıştırılarak yürütülen
işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en
az 3 işçi postası çalıştırılacak şekilde düzen
lenir.

b) (a) bendi dışında kalan ve işçi postala
rı i le yürütülen öteki işlerde 24 saatlik süre
içinde çal ıştırılacak İşçi postaları sayısı, her
bir işçi postasının çalışma süresi, 1475 sayılı
iş Kanununun 61 inci maddesinin (a) bendin

de öngörülen iş sürelerine ilişkin tüzükte be
lirti len günlük çalışma süresin iaşmayacak şe
kilde düzenlenir.

c) Sağl ık kurul ları bakımından günde ancak
8 saat veya daha az çal ışması gereken işler
de işçi postaları sayısı her bir postanın çal ış
ma süresi 1475 sayılı iş Kanununun 61 inci
maddesinin (b) bendinde öngörülen tüzükte
belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmaya
cak şekilde düzenlenir.

d) işçi postaları sayısının düzenlenmesinde,
16 Eylül 1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun
6 ncı maddesi ile 1475 sayıl ı İş Kanununun 37
nci maddesi hükümleri gözönünde tutulur.

Ücretten indirme yapılamıyacağı :
Madde 5 — Bir işçi postası ile yürütülen

işlerde ikili veya daha fazla posta usulünün
uygulanması veya işçi postaları çalıştırılarak
yürütülen bir işin, posta sayısının arttırılması
sonucunda çal ışma sürelerindeki azalma nede
niyle işçilerin ücretlerinde her ne şekilde o-
lursa olsun indirme yapılamaz.

Gece çalışma süresi :
Madde 6 — Postalar halinde işçi çalıştırı

larak yürütülen işlerde, 1475 sayı l ı iş Kanu
nunun 36 ve 37 ncl maddeleri ve 16 Eylül
1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi ile Hazırlama, Tamamlama, Temizleme iş
leri tüzüğünde öngörülen haller dfşında işçi
lerin gece postalarında 8 saatten fazla çalış
tırılmaları yasaktır.

Çal ışma süresinin yarısında çoğu gece
dönemine rastlayan bir postanın çalışması,
gece çalışması sayılır.

işçi postalarının değişme süreleri :
Madde 7 — İşçi postaları çalıştırılarak yü

rütülen işlerde postalar, en fazla bir iş hafta
sı gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra ge-
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len 2 nci iş haftasında gündüz çal ıştırılmaları
suretiyle ve postalar birbirlerinin yerlerini ala
cak şeki lde düzenlenir.

Çalışma Bakanl ığı işin niteliğini işçi sağlığı
ve iş güvenliğini gözönünde tutarak gece ve
gündüz postalarında onbeşer günlük nöbetleş
meye izin verebi lir.

Posta değişiminde dinlenme süresi :
Madde 8 Posta değişiminde işçiler, sü

rekli olarak en az 8 saat dinlendirilmeden ça
l ıştırılamaz.

Bu hüküm postaları değiştirilen işçilere de
uygulanır.

Ara dinlenmesi :

Madde 9 — Postalar halinde işçi çal ıştırıla
rak yürütülen işlerde, işçilere, 1475 sayı lı iş
Kanununun 64 üncü maddesindeki esaslar u-
yarınca ara dinlenmesi veri l ir.

işin nitel iği, bir işyerinin aynı bölümündeki
bütün işçilsrs aynı saatte ara dinlenmesi veri l
mesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme işçi
lere gruplsi" halinde, arka arkaya, çalışma sü
resinin ortalarından başlayarak iş Kanunundaki
esaslara göre verilir.

Hafta tatili :
Madde 10 Postalar halinde işçi çalıştı

rı larak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir
gününde 24 saatten az olmamak üzere nöbet
leşme yoluyla hafta tati l i veri lmesi zorunlu
dur.

isim listeleri :
Madde 11 işverenler veya işveren veki l

leri, postalar halinde işçi çal ıştırı larak yürütü
len işlerde, her postada çal ışan işçilerin ad ve
soyadlarını kapsayan l isteler düzenlemek is
tendiğinde yetkili makam ve memurlara bun
ları göstermekle yükümlüdürler.

Zorunluluk bulunmadıkça işçi lerin posta
ları değiştiri lemez.

Yürürlük :
Madde 1 2 1475 sayıl ı jş Kanununun 72

nci maddes inin (b) bendine dayanılarak dü
zenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu
tüzük hükümleri Resmî Gazete'de yayımı gü
nünde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 13 — Bu tüzük hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.

Bizden Haberler :

DOĞUM :

•k CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çal ışan
üyelerimizden MİTHAT ŞAHiN'in HASAN
adında erkek,

ŞABAN ÖZDEMİR'in AYŞE adında kız,

NİHAT KALBİNUR'un (ikiz) ÇİĞDEM adın

da kız, CEM adında erkek,

EMİN DİNÇ'in ERSİN adında erkek,

ECA PRESDÖKÜM SANAYİ İ A.Ş. işyerinde
çal ışan üyelerimizden OSMAN ÖZAVCI '-
nın NİYAZİ adında erkek,

HÜSEYİN ŞEN'in ESEN adında kız,

HATİCE BAHÇEKOZ'un YÜREL adında er
kek,

YILMAZ GÜNEY'in DAVUT adında erkek,
SEFER KAYA'nın erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir.

Genç anne ve babaları tebrik eder, yavrulara
uzun ve sıhhatli ömür dileriz.

EVLENME :

★ CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çal ışan
üyelerimizden

SAMİ ASLAN ile ÖZGÜL BAŞARIR,

HÜSEYİN ÖTÜN ile FAİZE,

ÖNDER ERTEKİN i le ÖZNUR KAĞNICI ,

AHMET DEMİREZER i le SEMA DİNÇER,

RIFKI OLGUN ile RAHİME ERDOĞAN

Evlenmişlerdir. Yeni evli leri içtenl ikle kutlar,
ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM :

★ CHRYSLER SANAYİ İ A.Ş. işyerinde ça'. ışan
üyelerimizden KEMAL GEYiK'in SEVİM a-
dında kızı vefat etmiştir. Merhumu rahmet
le anar, üyemizin acısını paylaşarak baş
sağl ığı di leriz.
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TOPLU SÖZLEŞMELER
(Baştarafı sayfa 7'de)

izin ve 800 TL. verilmesi,
— Doğum yardımı olarak üç gün ücretli izin

ve 500 TL. verilmesi,
— Ölüm yardımı olarak, üyenin ölümü halin

de 5000 TL., yakınlarının ölümü halinde
550 TL. ve 3 gün ücretli izin verilmesi,

— Yakacak yardımı olarak 450 TL. verilmesi,
— Üyelere yılda 60 günlük ücretleri tutarın

da ikramiye verilmesi,
— Üyelerin birinci yıl saat ücretlerine 160

kuruş, ikinci yıl saat ücretlerine 160 ku
ruş olmak üzere iki yıl için saatte 320 ku
ruş zam yapılması kabul edilmiştir.

Devam Eden Sözleşmeler
SACE ELEKTRİK A.Ş.

Ankara asfaltı üzerinde Kartal'da kurulu
SACE ELEKTRİK A.Ş. işverenleri ile Sendika
mız arasında yürütülmekte olan ikinci dönem
Toplu-iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma
olmadığından 18.9.1973 günü yapılan toplan
tı da uyuşmazlığa intikal etmiştir. Uyuşmazlı
ğın ana konusu ücret ve ikramiye maddeleri
olmuştur. İşverenin bu hususta çok cüzi bir
rakkam teklif etmesi konunun uyuşmazl ığa git
mesine sebep olmuştur. Ancak bu arada işve
renlerin tekrar görüşme teklifi olmuş olup ge
lecek hafta toplantı yapılacaktır.

Kanuni presödür ayrıca yürütülmektedir.
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Sendikamızın teşkilâtlanarak yeni bünye
sine katmış bulunduğu Gebze Çayırova'da ku
rulu bulunan KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE Tİ
CARET A.Ş. işverenleri ile Toplu Sözleşme mü
zakerelerine başlandığını daha evvelki sayı
mızda belirtmiştik. Toplu sözleşme görüşme
leri devam ederken işverenlerin işyerinin ha-
len tevsii halinde olduğundan işkolumuza gir
mediği iddiası ile tespit yaptırdıkları öğrenil
miştir.

Bu durumda görüşmeler her ne kadar
devam etmekte ise de konu tam olarak ay
dınlığa çıkmadığı müddetçe beklenen netice
nin alınması güçleşmektedir.

Bu hususun gerçek aydınlığa kavuşması
için Sendikamız mahkemeye müracaat etmiş
tir. Toplu görüşme toplantılarına devam edil
mekte olup gelecek toplantı 4 Ekim 1973 gü
nü yapılacaktır.

SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI
(Baştarafı sayfa 4'de)

Sigortalı erkeğin veya sigortalı kadının :
c) 18 yaşını, orta öğrenim yapması ha

linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış veya yaşları ne
olursa olsun çal ışamıyacak derecede malûl ço
cukları,

d) Sigortalının annesi veya babasıdır.
Sigortalının geçindirmekle yükümlü oldu

ğu kimsesi varsa yatırı larak tedavi lerde öde
neğe esas teşkil eden ortalama günlük kazan
cının yarısı, ayakta istirahatli ise üçte ikisi.

Sigortalının geçindirmekle yükümlü oldu
ğu kimsesi yoksa yatırılarak tedavi lerde öde
neğe esas teşkil eden ortalama günlük kazan
cının üçte biri, ayakta istirahatlerde yarısı her
gün için geçici işgöremezlik ödeneği olarak
verilir.

Geçici işgöremezlik ödeneği hesabına mi
sal :

Eylül ayında iş kazası veya meslek hasta
lığı sebebiyle geçici işgöremezliğe uğrayan si
gortalının ödeneğe esas teşkil eden günlük ka
zancının bulunması ve ödenek miktarı :

Gün sayısı Kazancı
Ağustos 30 1800.-—
Temmuz 30 1800.—
Haziran 30 1800.—

Toplam 90 5400.

5400.— lira 90 güne bölündüğünde or-

Bu sigortal ının geçindirmekle yükümlü ol
duğu kimsesi varsa :

A) Ayakta tedavilerde günlük kazancı 60
liranın üçte ikisi olan 40.— TL.

B) Yatırılarak tedavilerde 60 liranın ya
rısı 30 lira, her gün için ödenir.

Geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi
yoksa :

C) Ayakta tedavilerde 60 liranın yarısı
olan 30 lira,

D) Yatırılarak tedavilerde 60 liranın üçte
biri olan 20 lira, her gün için ödenir.



SENDİKAL HABERLER

(Baştarafı sayfa 9'da)

BİRLEŞİK OTOMOBİL

İŞÇİLERİ SENDİKASİK'İN

CHRYSLER TEKLİF

MADDELERİ OLUMSUZ

KARŞILANDI

UAW Uluslararası Sözleş
me Komitesi, şirketin ilk tekli
fini reddetmiştir. Chrysler Oto
endüstrisi müzakerelerinde
sendikayı hedef olarak seç
miştir. UAW Başkanı Leonard
VVoodcock işverenin bu tekli
fini gülünç olarak nitelemek
tedir. 1968 yı l ı müzakereleri
oturumunda yapı lan tekl iften
daha kötü olduğunu sözcü i-
fade etmiştir. Chrysler ücret
zammı yapacağı yerde hayat
pahalı l ığını göz önüne alma
dan teklif ettiği zam sistemi
ile işçi ücretlerinde bir indi
rim yapmaktadır. Bu arada ye
ni işçiler, eski işçi ler gibi üre
tim faaliyetinde bulunmazlar
sa, kendilerini kapının dışında
bulmaktadırlar. İşveren tekl ifi
nin hayat şartlarına göre ya
pı lmadığı, sağl ık, emniyet, ça
l ışma şartları ile günlük fazla
mesai probleminin nazarı iti
bara almadan yapıldığını ileri
sürmüştür.

Diğer taraftan Birleşik Oto
mobil işçileri. Birleşik Devlet
ler ve Kanada 1973 yılı talep
lerini otomobil imalâtçı ları
"üç büyüklere" sundular.

Yeni sözleşme için UAW
tekliflerini Geenral Motor,
Ford ve Chrysler'e yapmış bu
lunmaktadır. Yapı lmış bulu

nan teklif yalnız mahallini de
ğil, metal endüstrisinde çal ış
makta bulunan bütün işçi ca
miası için bir örnek teşkil et
tiğinden büyük önem taşımak
tadır. Bu talepler şirketin di
ğer devletlerdeki işyerlerini
de ilgilendirdiği için dünya
çapında olup yaklaşık olarak
800.000 işçiyi kapsamaktadır.
Teklifin önemli noktaları şöy
ledir :

Ücretler :

Saatlik ücret artışına ilâve
ten sendika. Birleşik Devlet
lerdeki yaşayış standartların
daki artışı da ücrete ilâve et
tirmeyi talep etmektedir. Geç
mişteki yaşayış standartların -
daki artışın hesaplanmasında
hükümet ve sendika endeksle
ri arasında her saatlik artış
için 0,4 sentlik bir fark ol
muştur. Sendika kendi endeks
lerini hem Birleşik Devletler
hem de Kanada için . uygula
mak istemektedir. Bütün bun
lara ilâveten, ücret artışların
da hükümetin yeni kanunlar
düzene bağlamasını istemek
tedir.

Fazla mesai ödeneği;

UAVV'nin sözleşmedeki ana
gayesi mecburi mesaiyi berta
raf etmek istemesidir.

Sağlık :

Teklif edilen plân gereğince
1973 yılı taleplerinde sağl ık
konusu öneme haiz olup, üze
rinde durulması gerekli nokta
lardandır.

Emeklilik hakları ;

30 yılını doldurmuş bulu
nan oto işçilerinin emeklilik
hakkından istifade etmesi şim
di indirime tabi tutulacaktır.
25 yıl ını doldurmuş işçi. yaşı
nazarı dikkate alınmadan e-

mekli lik haklarından tam ola

rak istifade edecektir.

Ücretli izin :

Yıll ık ücretli izne UAW 3
gün daha ilâve etmek istemek
tedir. Krismas bayramlarını
bir haftaya tamamlamak için
bir günün ilâvesi, medeni hak
lar savunucusu lideri zenci
Martin Luther King'i anmak
için bir gün, cumartesi günün
de olan teşekkür etmek gü
nünden sonra gelen günü ü-
çüncü ücretli gün kabul ettir
mek istemektedir.

Otomobil işçi leri bu nokta
ları şirkete bildirmiştir. Talep
edilen ücretler hayat pahalı
lığının enflasyonist durumu
ile paralel değildir, işçi ista
tistik bürosunun kayıtlarına
göre 1970 eylülünden 1973
nisanına kadar fiyatlar 11,3
artmış bulunmaktadır. Hayat
pahalılığı ise otomobil işçileri
için 7,7 artmış bulunmaktadır.
Veya fiyatlardaki artış bir baş
ka deyişle 3/2 dir. Sendika
ayrıca bu üç otomobil imalât
çılarının kârları 1973 yılı ilk
çeyreğinde rekor seviyeye çık
mış olduğunu belirtmiştir.
UAW, otomobil endüstrisin
de oto fiyatlarında indirim
yapıp ücretlerde artış yapabi
leceğini iddia etmektedir. Ge
neral Motorun kazancı dünya
çapında olup ilk sırâyı kapsa
dığını iddia etmektedir.
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SİGORTALI İŞÇİLERİN CENAZE
MASRAFLARINI ARTTIRAN BAKANLAR

KURULU KARARI

Karar sayısı : 7/7044

Yayım tarihi : Resmî Gazete
19.9.1973 Sayı 14660

iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ö-
ien sigortalı ile sigortalı olarak çal ışmakta ve
ya malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta iken
veyahut sigortalı olarak çaıştığı işten ayrıldığı
tarihten bir yıl geçmeden ölen sigortal ının ai
lesine 1000 (bin) lira cenaze masrafı öden
mesi; Çalışma Bakanlığının 9.8.1973 tarihli
ve 915-1-1/9635 sayıl ı yazısı üzerine, 17.7.
1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun 103 üncü
maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 3.9.1973
tarihinde kararlaştırılmıştır.

ŞİİR KÖŞESİ
OTOMOBİL - İŞ

Otomobi l yürümez bir kuvvet olmayınca
Toplum olan birlikten sendika doğmayınca
O kadar çalıştık ki hep işçinin yanında
Mademki güçlü olduk çalışmanın sonunda
Oturup dertleşiriz her sözleşme sonunda
Bir sözleşme yapınca seviniriz haz ile
İşçinin ekmeğine karışırız ruz ile
Lâyık olabildiysek yaptığımız söz ile.

GENEL BAŞKANIN TÜRK-İŞ KONUŞMASI

(Baştarafı sayfa 3'de)

olamaz mı? Bu şekle otursak bi le başka kayıt
larımız yok mu? işyerinden çıktığımız zaman
senelik izin haklarımız kaybolmuyor mu? Tek
rar bir sene çalışıp 12 günlük izine başlama
mız icap etmiyor mu? Kanun hizmet süresine
göre niye günleri arttırmış ve bu arada çal ış
ma yacağı koyarak bedenen ve moralman din
lenmiş olarak işyerine dönmesini sağlamak is
temiş. Demek ki senelerin yıpranmalarını ön
lemek için. işçiyi ister işveren çıkarsın, ister
se kendisi çıksın yeni gireceği yerde işçi l ik kı
demini göz önüne alarak senelik izin süresi bu
na göre uygulanması icap etmez mi? Bu pren
sip maddesi olarak düşünülemez mi? Bu yö
neticilerimizin aklına gelmiyor mu? Gel iyor
ama işlerine gelmiyor.

Diğer taraftan herkes yakındı. Asgari üc
ret için tüm sendikalar asgari ücrete neden bir
taban tutturamıyorlar. Kanunen istanbul'da 25
TL., Kocael i nde 23.50 TL., değişik asgari üc
ret uygulama sistemleri ile ne al ınabilir. 18
yumurta ile iki ekmek. Yumurta alırsak icabın
da pişirmeden de yutulur. Ateşe ihtiyaç gös
termez. En ucuz besleyici gıda olduğundan bu
akl ıma geldi. Nasıl dört kişilik bir aile bunun
la geçinebilir. Muhakkak asgari ücretler toplu
iş sözleşmeleri i le yükseltilerek geçinilebilecek
rakkam olarak tesbit edilip tüm sendikalar bu
nu prensip maddesi olarak savunmal ıdır.

/Dfivamı vart

İşçinin yanındayız ferah yaşatmak için
Şevkle çal ışırız tüm işçiye hizmet için.

Ender OKAN (Chrysler)
UNUTMAYIN

Fazla değil birkaç sözüm.
Ezber edip unutmayın.
Neler söyler doğru özüm.
İlk harfleri unutmayın.
Şaşa kalır fakir olan,
Tarif olmaz büyük yalan.
Eğer yoksa sana kalan.
Nasipleri unutmayın.
Unutmakla bitmez çile.
Çekilmez ki bi le bile.
Artık dölmaz küçük file,
Bakkamları unutmayın.
Pazarlarda yenir kazık.
Bu da halka oldu azık.
Kaçıranlar der ki yazık.
Satılanı unutmayın.
Vitrindeki etiketler,
Okuyorken titrer etler.
Etlerde büyük hareketler.
Vergileri unutmayın.
Kiralar da yürür hızlı.
Kimi kaba kimi nazlı.
Kira i le kışl ı yazlı.
Kalanları unutmayın.
Maaş dersen ev kirası.
Buna derler yok yarası.
Her şey oldu od karası.
Bakkal ları unutmayın,

işte gönül işte hatır.
Yazdıklarım birkaç satır.
Bizim yükü çekmez katır.
Vapurları unutmayın.
Recep Uçar benim adım.
Uçacağım yok kanadım.
Sizden vardır bir muradım.
Yazılanı unutmayın...

FENİŞ
Recep UÇAR



EĞLENCE KÖŞEMİZ
1 2 1 4 1 4 7 1 9 10 11 12

Soldan sağa :

1) Bağl ı bulunduğumuz Federasyonun adı
-  İstanbul'da bir müdürlük. 2) Notada durak
lama işaret - Lezzet - Ramazanda oruç onunla
biter. 3) Kusur - Adem. 4) Otomobilcil ikte bey
nelmilel işaretimiz - Tersi bir soyadı - Terbi
ye. 5) Bir işyeri veya buzdolabı adı - Demir
o zaman dövülür - Yemek. 6) Bir harf ilâvesi
ile posta hizmetlerinin yapıldığı teşkilât olur -
Sayı - Genişliği. 7) Değerini kaybetme, ziyan -
Seçimden sonra çıkması beklenen kanun. 8)
Valide - Tersi bir tiyatronun adı. 9) Ak olma
yan - İŞÇİ- Tersi bir erkek ismi Bir o:o
mobil fabrikasının adı. 11) Güneşin doğma
hali - Ayağın yürürken yolda bıraktığı. 12) Bir
nota - Mali sekreterimizin soyadı.

Yukarıdan aşağıya :

1) Ay ışığı - Beyaz. 2) Hürriyetin tahdid
edilme hali - Göz değmesi. 3) Bir kadın ismi.
4) Mücadeleci - Tersi terbiye - Gözü görme
yen. 5) Bir nota - Müziği ile meşhur bir Hint
filmi - Anlaşma. 6) Tersi bir deteryan tozu -
Hüküm. 7) Atletizmde bir müsabaka türü -
Türk lirasının simgesi. 8) Hanımlarda bir etek
türü - Kötü, fena. 9) Yerine getirme - Vak'a
(Tersi). 10) Avrupa'da bir volkanik dağ - Bir
kimse yerine borca giren. 11) Uzaklık işareti -
Bir şarkıcımızın ismi - Bir diş. 12) Tersi ka
patmaktan emir - Tersi duvarlara asılan ilân.

GEÇEN SAYİMİZDAKİ
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa :

1) Dekametre - Ek. 2) Esaret - Ezeli. 3)
Vasiyetname. 4) Atıf - Mec. 5) Yem - Lig - Ti.
6) Üye - Anadolu. 7) Rom - Şerefe. 8) Sn -
Sace - iman. 9) Yanak - Plan. 10) Ocak - Asa.
11) Nazarlık - Sa. 12) Ki - Tertemiz.

Yukarıdan aşağıya ;

1) Devalüasyon. 2) Esat - Nacak. 3) Ka
siyer - Nazi. 4) Arife - Osaka. 5) Mey - Ma
mak - RT. 6) Etem - Ale. 7) Telâşe - Sır. 8)
Şencide - Pakt. 9) Eza - Goril. 10) Emi - Le-
man. 11) Ele - Tufan - Si. 12) Ki - Pi - En -
Lâz.
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OTOMOBiL-iŞ c^NDIKASI GENEL MERKEZİ :
NEŞET ÖMER ^^KAK NO- 20 KADIKÖY-İST.


