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Müjdeler var yurdumun toprağına taşına
Erdi Cumhuriyetim elli şeref yaşına
Bu rüzgârla şahlanmış dalga dalga bayrağım
Başka bir tuğ yaraşmaz Türkün özgür başına
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Yaşasın şanlı ordum sarsılmaz güvenliğim
Ersin elli yıllarım nice mutlu çağlara
Ömek olsun cihana devletim düzenliğim
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Ekim ayı içinde en büyük bayramımız
olan cumhuriyetimizin ellinci yılını mil let
çe büyük bir coşkunluk içinde kutladık.
Bu büyük bayramımızı nice elli yıllara dileği
ile tebrik ederken konu ile ilgili bir yazıyı iler-
ki sayfalarımızda sunmaktayız.

Geçtiğimiz ayın en mühim olaylarından
birisi de şüphesiz genel seçimlerdir. Mi l letçe
demokratik parlamenter rejimin yerleşmesinde
bu seçimle yeni bir sınav verilmiş ve başarı
ile çıkılmıştır. Sonucun milletimize hayırl ı ol
ması dileğimizdir. Ancak bu seçimlerde mec
lise işçileri temsilen giren mil letvekili sayısı
nın azlığı dikkati çekmektedir. Herki sayfala
rımızda bu seçilenlerin kimler olduğu görüle
cektir.

Sendikamızın onuncu kuruluş yıldönümü
gerek kardeş teşekküller gerekse işverenler ve
üyelerimiz arasında ilgi görmüş ve bu çevre
lerin samimi tebriklerine muhatap olunmuştur.
Tebrikte bulunanlara burada alenen teşekkürü
müzü bildiririz.

Cumhuriyet bayramı sebebi ile Türk-lş Bi
rinci Bölge Temsilciliği bağlı kuruluşlara ge
nelge yayınlamıştır. Bu genelgeyi ilerki sayfa
larımızda bulacaksınız.

Metal-lş Federasyonunun milli tipe dönüş
hazırlıkları hızla İlerlemektedir. Bununla ilgili
çalışmalar Ankara'da yapılmaktadır. Bu husus
taki haberimiz ilerki sayfalarımızdadır.

Genel Başkanımızın Türk-lş kongresinde
yaptığı konuşmanın neşrine bu sayıda da de
vam etmekteyiz. Bu arada' iş mevzuatı ile ilgili
tüzüklerin neşrine de Resmî Gazetedeki yayın
sırasına göre devam etmekteyiz. Ayrıca Mali
ye Bakanlığının Fazla mesailerin ayrı bordro
dan vergilendiri lmesine dair kanunla ilgili bir
açıklamasını da ilerki sayfalarımızda aynen bu
lacaksınız.

SACE işyeri ile ilgili toplu iş sözleşmesi
bitirilmiştir. Sağlanan rnenfaatlerin bir açıkla
masını bu sayımızda yayınlamaktayız. Kaliteli
Çelik işyeri için yapılan toplu iş sözleşmesinin
görüşmeleri ise devam etmektedir.

Tüm okur ve üyelerimizin Cumhuriyet ve
Ramazan Bayramını candan kutlarken onikinci
sayımızı da sunmaktayız.
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Seçimlerin Ardından
Uzun süreden beri kamu oyunu işgal eden

seçimler bitti. Oy sayılarına göre partilerin
boylarını seçmenler tayin ettiler. Ne yazıkki
hiçbir parti tek başına iktidara kavuşma yete
neğine sahip olamadı.

işçi hakları hususunda hangi partiler ik
tidarı temsil ederlerse etsinler, konuştukların
dan geri dönemezler.

Seçim propagandalarında tüm parti men
supları işçiden yana olduklarını, işçilere daha
iyi şartlar getireceklerini meydanlardan, radyo
lardan, televizyonlardan açıkça beyan ettiler.
Söylenenlerden iktidardakiler de muhalefette-
kiler de dönemezler, aksi halde kendi hissele
rine düşen işçi oylarına ihanet etmiş olurlar.

Sendikacı olarak her şeyin bir anda değişe
ceğine inanmaya imkân yok. Bilhassa bizleri
alâkadar eden işçi hakları konusu her geçen
sene bozuk düzene doğru itilmişti. Mahkeme,
Yargıtay, Danıştay kararları ile arap saçına
döndürülmüş bulunan ilgili kanun maddeleri
hakkındaki yeni davaların sonucu, çelişkin ve
rilmiş kararlardan ötürü bakılamaz hale gel
miş, yargıtay ve danıştaydaki dosya sayısı o-
daları doldurmakta ve sıralarının gelmesine
seneler istemektedir. Bunları yazarken şunu
veya bunu suçlamak yerine yapılan hataların
nereye kadar dayandığını belirtmek istiyorum.

Yukarıda belirttiğimiz bütün yargı merci
lerinin kadroları tam değildir. Fakat bu hatayı
da örtecek sebep değildir. İlk etapta kadrolar,
tamamlanıp mevcut davalara ivedilik tanınacak
hale getirilmelidir. Diğer yandan çalışma Ba

kanlığınca hazırlanmış bulunan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulan 275 sayılı yasa
nın bazı maddelerinin değiştirilmesi hususu
3.2.1970 senesinden beri uykusuna devam et
mektedir. Büyük bir hızla kanun ele alınmalı
ve neticelendirilmelidir.

İlgili kanun için hükümet teklifi, geçici
komisyon teklifleri ortada olmasına rağmen
bir türlü karara bağlanamamış, bundan dolayı
da işverenlerin isteklerinin tekliflere eklenme
sine çalışılmıştır. Netekim ki işveren çevrele
rince tutulan bazı hukuk hocaları bu husus
larda kitaplar yazmışlar, görüşler beyan etmiş
lerdir. Daha kanun çıkmadan, ana tatbikatlar
görülmeden çıkarcı çevrelerin görüşlerini be
yan eden kitaplar sayesinde geçim kaynakla
rını genişletme yoluna gitmişlerdir. Kanunun
bir an evvel çıkması kapkaçlara son verecek,
işçilerin hakları böylece aydınlığa kavuşacak
tır. Tüm partilerin vermiş oldukları sözlere is
tinaden bu kanunun işçiler lehinde çıkması en
seri şekilde ispatlamaları lâzımdır.

Yine tüm partilerin mutabakata vardıkları
bir yan da hayat pahalılığı idi. Nitekim ki ha
yat şartlarını yurdun her bölgesinde bizzat se
çim gezileri sebebi ile gördüler.

Konuşmacılar (birçoğu parlâmentoda)
pahalılığa çare bulacaklarını söylediler. Şa
yet verilen söz yerine getirilmezse muhalefet
iktidara yardımcı olmazsa, tekrar sen-ben kav
gası bu konuda kullanılırsa bütün partilerin bu
husustaki görüşleri rey toplamak için söyle-

(Devamı sayfa 14'de)



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

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

Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Tuzla tesislerinin cmumi görünüşü.

Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (MAT)
1964 yıl ında Ordu Yardımlaşma Kuru

munun (OYAK) teşebbüsü ile merkezi İstan
bul'da olmak üzere 7.000.000.- TL. sermaye
ile kurulmuştur.

Gün geçtikçe artan faaliyetlerine paralel
olarak Şirket sermayesi kısa zamanda
40.000.000.- TL. sına çıkmıştır.

Halen Şirkette idareci, teknisyen ve çe
şitli branşlarda çalışan 181 personel mevcut
tur.

Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. Türk Oto
motiv Endüstrileri A.Ş.'nin (TOE) kamyon, pi
kap, traktör gibi imâl ettiği her çeşit mamûlle-
rinin genel satıcısıdır.

Memleket sathına yayılmış geniş bayi ör
gütün aracıl ığı ile ünite ve her çeşit yedek par
çayı tüketiciye intikal ettirir. Müşterilerden al
dığı siparişlere göre muhtelif tipteki inşaat
makinalarını, ziraat âletlerini ve kamyon çeki
cilerini dışarıdan ithâl eder.

Ayrıca fason imalâtla :
a) D-358, 235.6 beygir güçlü Neuss Di

zel motorlu 1800-151 ve 1800-205 kamyonla
ra York dingili ilâvesiyle 3 dingil li kamyon o-
larak (12 tonluk),

b) 1100-D 4x4 pikaplar kurukep, station
vvagon ve ambulans olarak.

c) 1200-D pikap (özel şasi) Midi-Büş o-
larak,

d) 1800-205 ve 1800-151 kamyonlar
tanker, damperli ve madeni kasalı olarak,
imal edilmekte olup piyasada çok aranan ma-
mûller olarak yerini almıştır.

Halen 4000 adet Mc.Cormick traktör ve
çeşitli tipte 10.000'i aşan Inter kamyon, Türk
köylüsünün ve müşterilerinin emrinde hizmet
görmektedir.

Yedek parça dışında, her çeşit ünitenin
satış sonrası hizmetlerini. Tuzla ve Leventteki
sabit servis istasyonlarında ve seyyar servis
ekipleriyle de yurdun her tarafında yerine ge
tirir.

Sendikamızla Motorlu Araçlar Ticaret A.
Ş. arasında ikinci döner toplu-iş sözleşmesi
1.7.1973 tarihinden itibaren iki yıl süreli olup,
5.9.1973 tarihinde imzalanmıştır. Bu hususta
geniş tafsilâtı geçen sayımızda belirtmiştik, iş
yerinde Sendikamızın temsilci kadrosu aşağı
da isimleri yazılı üyelerimizden teşekkül et
miştir.

Hüsnü Tavlaş (Baştemsilci)
Yusuf Saygın (Temsilci)
Necdet inanbil
Teyfik lyikan



50. YILDA.

Bu ay içindo bayramların en büyüğü Cumhu
riyet Bayramımızın ellinci yılını milletçe büyük coş
kunluk içinde kutladık. Cumhuriyetimizin kurulduğu
1923 den 1973'e kadar elli yıllık zaman içinde çalı
şan sınıf ne gibi aşamalar geçirmiştir? Kabataslak ba
kacak olursak; Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl mem
leketimiz sanayiden tamamen yoksun olduğu gibi,
memleketin iktisadi durumu ilkel bir tarımsal üretime
bağl ı bulunmakta idi. Siyasi ve askeri zaferler kazan
mış genç Türkiye'nin istikbalinin iktisaden kalkınmaya
bağlı olduğunu gören büyük kurtarıcı Atatürk elde edi
len zaferleri devam ettirmek için iktisat ve sanayi ala
nına el atmak zamanının geldiğini işaret etmiştir. Bu
amaçla 1923 yılında izmir de iktisat kongresi toplan-

Türkiyemizin ilk iktisadi politikasını tayinmıştır. w.. . . su y I I

eden bu kongrede istiklâl Savaşında büyük emeğişçilerin de bazı haklarını saptayangeçmiş bulunan c-fc—

prensip kararlan alınmıştır. Bu arada o zamana kadarpiBiıaih' '— j I I • .

amele olarak adlandırılan kimselerin işçi olarak adlan-
dırılmsı kararlaştırılmıştır. Bundan sonra memleketi
mizde gelişmiş bir sanayi olmadığından ona bağlı ola
rak bir işçi sınıfı da teşekkül etmemişti. Bu dönem
de işçi hareketleri baskı altına alınmış, küçük faali
yetler olmaktan ileri gidememiştir. Sanayiin gelişme
sine bağlı olarak işçi sayısının artması ve bunların
sosyal ihtyiaçlarının karşılanması için koruyucu mev
zuat yoluna gidi lmiştir. Bu arada 1925 de Umumi
Hıfzıssıhha kanununda işçilerin sağlığı ile ilgili hü
kümler getirilmiştir. 1926 yılında ise Demiryolları iş
çileri İİ0 askeri fabrikalar işçileri iÇin emekli sandık
ları kuruldu. Bu dönemde zaten meslek bilincinden
yoksun işçilerin pek az olan mesleki teşekküllerde bir-

İmkânları, 1930 da çıkarılan Takriri Sükûn ka-leşme ır
nunu ile tamamen ortadan kaldırıldı. 1936 da 3008
sayılı İŞ Kanunu çıkarıldı. Bu kanunun çıkarılması, ek
sikliklerine rağmen işçiler için Cumhuriyet döneminde'
büyük bir aşama olmuştur, işçilerin kendi meslek te
şekküllerinde ise birleşme imkânları Cemiyetler Ka
nununun bir hükmüne göre yasaklandı. Bu 1938 yı l ına
rastlamaktadır. Bu yasak 1946 ya kadar sürdü. Bu
tarihte cemiyetler kanununun tekrar tadili ile işçi der
neklerinin kuruluşu serbest bırakıldı. 1947 de jse 5018
sayılı sendikalar kanunu çıkarıldı. Ve işçi sendikaları
kendine özgü şartlara bağlandı. Ancak bu dönemde

Cengiz ABBASGİL

sendikalar maddeden zayıf birer dernekten öteye gi
dememiştir. Bu durum 1960 devrimine kadar gitmiş,
1961 Anayasası ile yeni imkânlar getirilmiştir. Bun
dan sonra 1963 de 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve
275 sayılı Grev Lokavt ve Toplu İş Sözleşmesi Ka
nunları ile gerçek işçi sendikalarının kurulması ve kuv
vetlenmesi imkân dahiline girebilmiştir. Bu arada iş
çileri yakından ilgilendiren işçi Sigortaları Kurumu
1946 oa kuruldu. 1964 de Kurum, Sosyal Sigortalar
Kurumu olarak geliştirilerek sigorta mevzuatı tek bir
kanun içinde toplandı ve kapsam genişletildi. 1967 de
ise 3008 sayılı iş Kanununun yerine 931 sayılı iş Ka
nunu kabul edildi. Fikir işçileri de bu kanun kapsamı
na alındı ve kapsamı bir kişiye kadar indirildi. Bu ara
da 1972 de Dernekler Kanunu tadil edilerek sendikalar
için bazı kısıtlamalar vazedildi. Ayrıca 274 sayılı Sen
dikalar Kanunu 1971 de 1317 sayılı kanunla tadil edil
di. Bu tadilde, 1972 de Anayasa mahkemesi tarafın
dan iptal edildi ve iptal hükmü 19.10.1973 de mer'i-
yete girdi. Yukarda arzettiğimiz gibi 1923 den 1973'e
kadar el li yı llık dönemde işçileri ve sendikaları yakın
dan ilgilendiren çalışmalar kabataslak bu şekilde bir
seyir takip etmiştir. Ancak, çalışanları yakından ilgi
lendiren konular tamamen halledilmiş değildir. '

Sendikaların bugünkü haline bakarsak, elli yıllık
süre içinde azımsanmıyacak yol katedilmiştir. Ancak
halledilmiş problemler halledileceklerin yanında daha
büyük görülmektedir. Sendikaların grev hakkı vardır.
Ancak çok sıkı kayıtlara bağlıdır. Genel grev hakkı
yoktur. Bunun karşısında sendikaları hâlâ hazmedemi-
yen, ondan kurtulmanın çabaları içinde olan bir zihni
yetle hareket eden işverenler büyük bir yekûn tutmak
tadır. İşverenlerin elinde anayasal bir hak olmamakla
beraber 275 sayılı Yasanın getirdiği lokavt hakkı sen
dikaların karşısında Demoklesin kılıcı gibi durmakta
dır. Sendikalar Kanunu yetersizken, menfi bir tutumla
hür sendikacılığı kısıtlayan tadilâta uğratılmıştır. 1317
sayılı yasa ile gelen bu tadilâtlar anayasa mahkeme
since iptal edildiği ve geçtiğimiz ay içinde meriyete
girdiği halde bu boşluğu dolduracak bir çalışma yok
tur. Bunun ötesinde yeni dernekler kanunu ile sendi
kaların kamu oyundaki yeri kısıtlanmış, izin atmadan
sesini duyurma olanağından sendikalar mahrum edil
miştir. (Devamı sayfa 14'de)
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Genel Başkanımızın
Türk - İş

Kongresindeki
Konuşmasının

Netni
(Geçen sayıdan devam)

Bir taraftan işyerlerinde randıman artma
sı için işçinin de yönetime katılmasını istiyo
ruz, halen prensip maddesi haline getirilme
miş. Bütün bunlar idari maşlahta yürütülüyor.
Türk-lş en güçlü kuruluş, öyle kararlar alma
lıdır ki, işverenlerden güçlü olalım. Yapılan
sözleşmeler boşa gitmesin. Hattâ zarında
prensip maddelerini tayin zamanı çoktan geç
miştir. Ama ne olursa olsun şu genel kurulda
prensip maddelerimizi çıkararak tasdik edelim.
Konuşma zamanının kısa olması sebebiyle da
ha birçok prensip maddesini söyleyemiyorum.
Arkadaşlarımız birbirlerine yüz kızarıklığı ile
bakmasınlar, bir yerde ateş varsa beraber sön
dürelim. Bana ne, grev benim değil, lokavt be
nim değil, olmaz arkadaş böyle şey. O halde
diğer teşkilâtlarda greve elini değdirecek uy
gulamalarda maddi manevi yardımcı olacak.
Şimdiye kadar prensip maddesi olarak kabul
edilmesi lâzım değil miydi?

Kıymetli arkadaşlarım, aynı konularda en
mühimi 330 uncu sayfada işçi ücretlerinin
dondurulması mümkün değildir, diyor. Aynı
raporun 420 nci sayfasında da şu var, aynen
okuyorum, "önümüzdeki dönemde seyyanen
alınan ücret zamları yerine daha bilimsel öl
çüde tesbit edilerek ve bütün sektörleri kapsa-
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yacak bir sistemin geliştiri lmesi. Toplu Sözleş
meler konusunda yine aşamamız olacaktır."
Haydi , işverenlere yeşi l ışık yakıyoruz. Bir
yerde işçi ücretleri dondurulmaz diyoruz. Son
ra da dondurulacağını söylüyoruz. Bu nasıl
dondurma böyle, vişneli mi? (ikaz, rapora dö
nün) Kendi raporumuzun içinde konuşuyorum,
dışarı çıkmıyorum. Bir yerde, değirmende ça
lışan işçi arkadaşlarımıza alman ücret zammı
ile montaj fabrikasında milyonlar kazanan iş
çilerden al ınan ücret zammı aynı mı olacak,
montaj işyerindeki ücreti un fabrikasına ve
rirsek o işyeri kaldırmaz, kapanır. Un fabrika-
sındakini montaj fabrikasındaki işçiye verirsek
işveren bayram yapar. Zaten yapıyor da., iş
çinin aldığı ücret yetmiyor. Toplu-iş sözleşme
si ücret artışlarında propaganda yapıyoruz.
Sanki çok ücret almış gibi gösteriliyor. Kamu
oyu, gazeteler bizi yeriyor. Hayat şartlarını pa
halılığı arttırıyorsunuz diye. Ufak mıntıkalarda
toplu sözleşme yapıyorsunuz, akabinde esnaf
etiketleri değiştiriyor. Biz aldığımız zamları

(Devamı sayfa 7'de)



TÜRK-IŞ

Bölge Temsilcisi ı
Ziye HEPBİR

TEŞKİ LÂTA
Muhterem arkadaşlar:
Bu ayın son iki günü yani 23 Ekim ve

29 Ekim tarihleri nedeni i le iki mutlu günü
bir arada kutlamamız mümkün oldu.

Birincisi mübarek ramazanın son ari-
fesi i le birlikte şeker bayrarımızın Türk Ulu
suna ve özel likle çalışanlara hayırlı olması
di leğiyle daha nice bayramları hep bir ara
da neş'e ve mutluluk içinde geçirmelerini
temerıni etmemizdir.

Diğer mutlu günümüz ise Cumhuriye
timizin 50 nci yılını Türk Ulusu olarak kut-
lamamızdır.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugü

ne dek çal ışanlar dalma çalıştırılanlar tara
fından hor görülmüş İnsan haklarına dayalı
demokratik hak ve özgürlüklerin nimetlerln-
(jen insan olarak istifade edebilmemiz im
kânı verilmek istenmemiştir.

Hükümetlerin ve işverenlerin bu katı
tutumlarına rağmen Türk işçisi birlik ve be
raberlik şuuru içinde müşterek hareket ede
rek sendikalaşma imkânını bulmuştur.

Neticede 24 Temmuz 1963 tarihinde
sendikalarımızın grev ve toplu-iş sözleşme
si yapabi lme haklarına sahip olmasından
sonradır ki, Türk işçileri haklarını alabilmek

). için işverenlerle iktisadi mücadele edebil
me imkânına kavuşmuştur.

Hiç bir siyasi parti;
işçi haklarını ben tanıdım, işçilerin

sendikalanmasına ben imkân verdim, sen
dikaların grev ve toplu sözleşme yapma im
kânını ben meclisten çıkardım diyemez.

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDE
RASYONU BİRİNCİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ,
CUMHURİYET BAYRAM! MÜNASEBETİ
İLE TEŞKİLÂTA BİR BİLDİRİ YAYINLAMIŞ
TIR. BİLDİRİYİ SAYIN OKURLARIMIZA SU
NUYORUZ.

Bütün bu insan haklarma dayalı mev
zuatların meclislerden çıkmasına, işçileri
mizin bilinçli, dayanışma ve mücadeleleri
nin neticesinde olmuştur.

işte bu sebepledir ki; Cumhuriyetimi
zin 50 nci yılını sevinçle, içtenlikle kutluyo
ruz.

Cumhuriyetimizin ışığında, Anayasamı
zın doğrultusunda, bundan böyle daha bü
yük mücadelelerin olacağı, işverenlerin ve
hükümetlerin, hürriyetlerimizi kısıtlamaya
yeltenmeleri halinde saflarımızı sıklaştırmak
suretiyle mücadele edilebileceği kaçınılmaz
bir zaruret olacaktır.

Mecliste bulunan Mi l let vekil leri için
de, çal ışanların hukukunu tesirli bir şekilde
müdafaa edecek yeterince temsilcilerimiz
olmaması bizleri böylesine bir mücadeleye
ister istemez zorlayacâktır.

Bu mücadele günü uzak değildir. Biz
ler için hayati önem taşıyan dernekler ka
nunu, sendikalar kanunu, toplu iş sözleşme
kanunu, tarım iş kanunu ve vergi reformu
kanunları, pahalıl ıkla mücadele gibi esas a-
na davalarımız için mücadele yapılacaktır.

Mevcut hak ve hürriyetlerimizi muha
faza ile daha iyi yasalara sahip olabilmemiz
için, sendikaların birleşmelerine ve müca
delelerimizi birlikte yapmaya mecburuz.

Bu vesile ile işçilerimizin ve sendika
yönetici arkadaşlarımızın, her iki bayramı
nı candan kutlar, mutluluklar dileriz.

Saygılarımızla.

Ziya HEPBİR
TÜRK-İŞ

Birinci Bölge Tem.

Mahir KIRLIOğLU
TÜRK-İŞ

Teşkilâtlanma âmiri
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Sendikamız Genel Sekreteri Sami ATAÇ Sözleşmeyi imzalarken.

BıTElM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ
SACE ELEKTRİK A.Ş.

Ankara yolu üzeri İstanbul - Kartal'da ku
rulu SACE ELEKTRİK A.Ş. ile Sendikamız a-
rasında ikinci dönem toplu-iş sözleşmesi mü
zakerelerine 2 Temmuz 1973 tarihinde başla
nı lmış olup 18 Eylül 1973 tarihine kadar (6)
toplantı yapılmıştı. Ancak ücretlerle ilgi li 4
maddede anlaşma olmıyarak durum uyuşmaz
l ığa intikal etmiş ve konu İstanbul Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne intikal ettirilmişti. Bu a-
rada işverenin toplantı talebinde bulunması ile
26.9.1973 tarihinde tekrar Sendikamız Genel
Merkezinde toplanılarak ihtilâf maddeleri üze
rinde anlaşma temin edi lmiştir. Yeni sözleş
me ile üyelerimizin ücretlerine ayda 720 TL
zam sağlanmıştır. Toplu-jş sözleşmesi 1 Tem
muz 1973 tarihinden itibaren iki yıl süreli o-

lup, sağlanan haklardan bazıları aşağıda gös
terilmiştir.

— İşçi temsilcilerinin bulunduğu Disiplin ku
rulu,

— ihbar tazminatlarının % 25 zamlı ödenme
si,

— Kıdem tazminatlarının her yıl için 25 gün
olarak ödenmesi,

— Dinî bayramların arife günleri tam gün üc
retli tatil yapılması,

— 24 Temmuz İşçi Bayramı olarak tam gün
ücretli tatil yapı lması,

— Fazla mesailer % 75 zamlı, cumartesi ve
pazar günleri , yapılan çal ışmalar % loo
zamlı ödenmesi,

— Cumhuriyet Bayramında üyelere bir yevmi
ye fazla ödenmesi,

— Asgari ücretin saatte 350 kuruş olması
(Ayda 840.- TL.)

— Geceleri çalışan üyelere her saat için 50

vir:-"



kuruş gece primi verilmesi,
— Üyelere her ay bir yevmiye tutarında de

vam primi verilmesi,

— Evlenen üyelere 5 gün ücretli izin ve 850
TL. evlenme yardımı verilmesi,

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere 3 gün üc
retli izin ve 700. TL. doğum yardımı veril
mesi,

— Çocuk yardımı olarak her ay 30 TL. ve
ri lmesi,

Ölüm yardımı olarak, üyenin ölümü halin
de 15.000 TL., yakınlarının ölümü halinde
3 gün izin ve 750 TL. verilmesi,
Yakacak yardımı olarak 400 TL. verilmesi,

Üyelere yılda bir çift 125 TL. değerinde
ayakkabı verilmesi,
Üyelere birinci yıl için 45 günlük ücretleri
tutarında, ikinci yıl için 60 günlük ücret
leri tutarında ikramiye verilmesi,
üyelerin saat ücretlerine birinci yıl için
150 kuruş, ikinci yıl için 150 kuruş olmak
üzere toplam saatte 300 kuruş zam yapı l-
pnası, kabul edilmiştir.

devam eden TOPLU-İŞ SÖZLEŞMELERİ
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş.

Gebze - Çayırova'da kurulu KALİTELİ ÇE
LİK SANAYİ A.Ş. işyeri ile toplu-iş sözleşme
si görüşmeleri maalesef olumsuz yönlere dön
mektedir. Sendikamızın işyerindeki üyeleri a-
dına yürütülen müzakerelerde işveren temsilci
lerinin, bir anlaşma imkânlarına yanaşmadık
ları, ayrıca, bu işyerinin halen montaj halinde
olduğundan işkolumuza giremiyeceğini meyan
etmişler ve bu hususta ilgi li mercilere müra
caat ettiklerini belirtmişlerdir. Sendikamız ise
aksi görüşü savunmakta olup müessesenin kıs
men de olsa imalât yaptığı ve tabii ki her ge
çen gün büyüme durumunda olduğundan in
şaatın devam edeceğini belirtmiş, eğer gele
cek toplantıda bir anlaşma imkânı bulunmazsa
uyuşmazl ık tutanağının tutulacağını beyan et
miştir.

GENEL BAŞKANIN TÜRK-İŞ KONUŞMASI

(Sayfa 4'den devam)

brüt al ırız. Esnaf zammını net uygular. Gaze
telere bakarsınız, 240 TL. zam aldık. Ama bu
nun hepsi brüt hattâ bazıları da sosyal yar
dımlardan düşen paylarda, yemek paralarının
üstüne koyularak birbirimizden üstün görün
meye çalışırız. Halbuki işçinin eline ne ge
çer? Biz birbirimizi kandırıp kamu oyunu kar
şımıza alıyoruz. Dürüst konuşal ım, aldığımız
zammın neti 120 TL. diyebiliyor muyuz? İşte
asıl mesele bu.

Türk-iş grubu olarak karşımızda sendika
lar var. Üstünlük mücadelesi yapı lırken doza
jı kaçırmamak icap etmektedir. Bir manavda
elma var, birinde yok olmaz. Bizde elmayı or
taya koyduğumuz zaman kıyametler kopuyor.

Bazı olaylar hakikatleri ortaya çıkartıyor.
Raporda belitrildiği gibi Deri-iş'in lokavtında
Türk-iş başkanının sizinle beraber olanlar yal
nız buradaki işçiler deği ldir. Yönetmeliğin de
bu hareketi kırmak için bütün dünya işçilerini
yardıma çağıracağım. Hiçbir zaman için işve
renin ayağına gitmeyeceğiz, isterse gelirler, bi
zimle konuşurlar. Aşağı tarafına evet. Sağ ol
sunlar, Türk-iş başkanından bunu bekliyorum.
Kıymetli arkadaşlar, acaba sayın başkanım 1
milyon işçiyi niçin küçümsedi. Dışardan yar
dım talep etme durumuna geldi. Lokavttaki
toplam bütün işçinin yekûnu 1500'ü geçmezdi.
Türk-iş Başkanı burada herhalde haklıydı .
Teşkilâtları daha yakından tanıyordu. Demin
söyledim. Bizim de 9 ayl ık bir grevimiz var.
Hakikatleri ben de aşağıda olmama rağmen gö
rebiliyorum. Yavaş yavaş birbirimizden kop
muşuz. Herkes kendi işini hal letme çabası i-
çinde. Bu şartlar altında Türk-İş Başkanı bu
nu söylemiş, doğrudur. Bir yerde herkesin hak
kını vereceksin. Biz hareketlerimizi kabi l oldu
ğu kadar olumlu yapmak istiyoruz. Bundan do
layı başımıza çok dert geldi. Bu konuya girdi
ğim için üzgünüm.

468 inci sayfadaki grevlere gelince, ön
ceki sayfada görüldüğü gibi 1970'te 35 grev,
1973'te 14'e düşmüştür. Allah razı olsun Sıkı
Yönetimden, aldık haklarımızı, değil mi? Çok
sendikacı arkadaş rahat etti. Ne yapalım Sıkı
yönetim vardı diye.. Bu mu sendikacı olarak
hizmet.. (Devamı var)



SENDİKAL

. . . .: ■. -P- ■' ' -. ■ ■'■■ ■- ■ ■ ; ,; . ■ ; -I '

Türkiye Metal-iş Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri toplu halde.

METAL-İŞ FEDERASYONU
MİLLİ TİP SENDİKA
OLUYOR

Türkiye Metai-iş Federas
yonu ve bağlı Sendika yetki
lileri Ekim ayı içinde yaptıkla
rı toplantıda. Federasyonun
millî tip Sendika olması kara
rını almışlardır.

Metal-iş Federasyonu top
lantı salonunda başlayan bir
leşime Metal-iş yöneticileri
ve Federasyona bağlı sendika
yetkililerinin büyük çoğunluğu
iştirak etmiştir.

Alınan karara göre yeni sen
dikanın Türk Metal-iş ismi al
tında faaliyet göstermesi ka
rarlaştırılmış, kongre günü
tespit edilmiştir.

Metal-iş'in bundan böyle
Türk Metal-iş adı altında ça
lışmalarını sürdürecek ve da
ha da kuvvetli ve sistemli şe
kilde çalışmalarına devam e-
decektir.
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FENİŞ ALÜMİNYUM

FABRİKASINDA İŞ KAZASI

Cumhuriyet Bayramı hazır
lıkları yapı l ırken, Gebze - Ça-
yırova'da kurulu Feniş Alü
minyum fabrikasında iş kazası
olmuş ve ceryan çarpması ne
ticesinde, Sendikamız üyele
rinden Vezir Uzun, Naim Kurt
ve Mevlüt Çağlayan ağır ya
ralanmışlardır. İşçiler ağır ya
ral ı olarak Göztepe Hastane
sine kaldırılmışlar, kazanın vu
ku bulduğu 26 Ekimden bu
yana tedavi altına alınmışlar
dır. Halen Naim Kurt'un duru
mu ağırdır. İşçilerin bayram
hazırlığı için yüksek gerilim
altında çal ışmaları neticesin
de bu şekilde bir kazaya ma
ruz kalmaları arkadaşları ara
sında büyük üzüntü yaratmış
tır. Sendikamız konu ile ya
kından ilgilenerek kazazedele
ri Hastanede ziyaret etmiş o-
Itıp, tedavileri ile ilgilenmiş
ve haklarının zayi olmaması

için gerekli teşebbüse girişi l
miştir.

CHRYSLER, GEBZE'DE
İLKOKUL YAPTIRIYOR

Chrysler Sanayii Anonim
Şirketi fabrika tesislerinin bu
lunduğu Gebze'de Cumhuri
yetimizin 50. yıldönümü mü
nasebetiyle 5 dershaneli, ka
loriferli ve moder nbir i lkokul
yaptıracaktır.

29 Ekim 1973 günü temel
atma merasimi yapı lmış olan
okula "50. Yı l Chrysler İ lkoku
lu" adı verilecek ve okul 1974
-1975 ders yıl ında eğitime a-
çı lacaktır.

14 EKİM SEÇİMLERİNDE
ANCAK YEDİ SENDİKACI
MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Geçtiğimiz seçimlerde, par
tilere ait listelerde toplam ola
rak 41 sendikacının milletve
kili adayı olmasına rağmen se
çimler neticesinde bunlardan

■A-.
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HABERLER
ancak 7 tanesi seçilebilmiştir.

14 Ekim seçimleri netice
sinde mi l letveki li olan sendi
kacılar şunlardır :

Orhan Sorguç (Tek Gıda-
iş), Sabri Tığl ı (Teksti l), Ba
hir Ersoy (Teksif eski Başka
nı), Kenan Durukan (Harp-iş),
Sadul lah Usumi (TGS), Ab
dullah Baştürk ve Hüseyin Öz-
demir (Genel-iş).

Bilindiği gibi 1969 seçimle
ri neticesinde 11 sendikacı
mil letvekili olmuştu. 14 Ekim
seçimlerinde bu 7 sendikacı
dan 3 tanesi yeniden seçi l
mişlerdir.

25 BİN ÇİFTÇİ, TRAKTÖR
ALABİLMEK İÇİN
SIRA BEKLİYOR

jzmir Ziraat Odası Başkanı
Reşit Kurşun'a göre Türkiye'
de küçük tip traktör sıkıntısıdayanı'lmaz bir hal almış ve
çiftçi 35-40 beygir gucunedki
135 tipindeki traktörleri ala
bilmek içi" bir yıl sıra bekle
mek durumuna düşmüştür.

Reşit Kurşun, Ege bölge
sinde 25 bin çiftçinin 300 mil-
yon liray parasının
traktör alabilmek için bloke e-
dildiğini, her gün de yüzlerce
çiftçinin sıraya girdiğini öne
sürmüştür.

Ortaya atılan iddialara gö
re Devlet Planlama Teşkilâtı
nın 3- Beş Yıllık Plânda küçük
tip traktör imâlini öngörmesi
ne rağmen, memleketimizde
traktör imâl eden fabrikalar
hâlâ büyük tip traktör imâline
devam etmektedirler. Bu ise
sıkıntıyı doğuran başlıca ne
den olmaktadır.

ORCANER GREVİ
HALEN DEVAM EDİYOR

Eğe Metal-iş Sendikası ta
rafından başlatılan Mustafa
Orcaner ve Ortakları Kollektif
Şirketi işyerindeki GREV,
12.6.1973 tarihinden bu yana
devam etmektedir.

Sendikanın olgun ve disip
linli uyguladığı GREV zaman
zaman işveren tarafından tah
rik edi lerek bozulmak isten
miş, fakat her zaman olduğu
gibi gerekli dersi almıştır.

Son olarak işyerine ham
madde ve tezgâh sokmak is
teyen ve dışarıdan başka işçi
ler i le bu işi yapacağını sanan
işveren, polisi de alet etmiş,
işçi ile polisin çatışmasına se
bep olmuştur.

Sendikamız yetkilileri de
ORCANER Grevindeki arka
daşları ziyaret etmiş olup.
Grevlerini sonuna kadar des
teklediğimizi belirtmişlerdir.

ŞİLİ ve İSPANYA :
IMF'nin merkezi komitesi

ispanyalı ve Şili li işçilere, bas
kı ve faşizmle mücadelede
destekleme kararı almıştır. Bu
karar gereğince IMF Genel
Sekreteri Noren, ispanya hü
kümetini şikâyet dilekçesiyle
Birleşmiş Millelter Uluslarara
sı işçi Dairesine müracaatla
protesto etmiş ve Bilbao Gemi
inşa Endüstrisi işçisi Nicolas
Redonde ve diğer tutukluların
serbest bırakılmasını, çünkü
bu durumun kurumlar hürri
yetlerini ihlâl ettiğini belirt
miştir.

Her geçen gün Şili'de sen
dikacılar ve üyelerinin tevkif

veya mahkûm edildiği haber-
elri gelmektedir. General
lleigh'ın yapmış olduğu açık
lamaya göre Şili'deki Anayasa
yı ordunun yeniden faşizme
paralel olarak tanzim edeceği
ve hükümetin de bütün parti
leri kanun dışı ilân ettiği bi
linmektedir. Bu durum sadece
komünist ve radikal partilere
tesir etmekle kalmıyor, sağcı
solcu sosyalistlerle müttefik
lerine de tesir ediyor, hattâ
Hıristiyan Demokratlar da ay
ni şekilde etki leniyor ki bun
ların lideri Askvi Kaplanın sa-
verisi olmak düşüncesiyle
sağcıların liderliği ile ihtilâli
hoş karşılamışlardı. Bütün
bunlara i lâveten yurtta Milli
Sendika merkezlerinden GUT ı
kapatmışlar ki bu sendikanın
temayülü ayni kuvvetle bulu
nan (Komünist, Sosyalist ve
Hıristiyanlar) temsil etmek
teydi, fabrika ve madenlerden
de kütle halinde işçilerin çı
kışları yapılmaktadır. Rapor
da ayrıca 2000 bakır işçisinin
(El Teniente) madeninden a-
tıldığmı belirtmektedir. 30 Ey
lülde junta bütün ücretleri don
durmuştur. (Yukarıda izah e-
dildiği gibi) Bu konuda
ICFTU, IMF ve ILO'nun şikâ
yetleri vardır.

IMF MESLEKİ EĞİTİM

KOMİTTESİNİN
TOPLANTISI

Danimarka Metal işçilen
Merkezi teşkilâtının daveti ü-
zere IMF Mesleki eğitim ko
mitesi Eylül 10-11, 1973 ta
rihinde Danimarka'da toplan-

(Devamı sayfa 16'da)



TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SAYILI İŞ
KANUNUNUN 35 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN HA

ZIRLANAN, DANIŞTAYCA ONAYLANAN FAZLA ÇA
LIŞMA TÜZÜĞÜ BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE RESMİ GAZETE'NİN 4 Nİ
SAN 1973 TARİH VE 14479 SAYILI NÜSHASINDA
YAYINLANMIŞTIR. YAYIN TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE
GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE
SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YAYINLAMAK
TAYIZ.

Fazla çalışma tüzüğü
Madde 1 — Ülkenin genel yararları veya

işin niteliği yahut üretimin arttırılmasr gibi ne
denlerle İş Kanununun 61 inci maddesinin (a)
bendinin ikinci fıkrasında yazılı günlük normal
çalışma sürelerinin dışında yapılacak fazla ça
l ışmalar hakkında bu Tüzük hükümleri uygu
lanır.

Madde 2 — Fazla çal ışma süresi günde
3 saati geçemez. Bu sürenin hesaplanmasında
yarım saatten az olan süreler yarım saat, ya
rım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Fazla çal ışma yapılacak günlerin topla
mı, fazla çalışmaya başlandığı günden itibaren
bir yı l l ık süre içinde 90 iş gününden fazla ola
maz. Bu bir yıll ık süre içinde kısmen veya ta
mamen kullanılmayan fazla çalışma izni geçer
siz sayılır.

Bu Tüzükte belirtilen 90 günlük fazla ça
lışma süresi sınırı, iş yerlerine veya yürütülen
işlere yöneltilmiş olmayıp, işçilerin şahıslarına
ilişkindir.

Fazla çalışmanın her saati için verilecek
ücret, normal çalışma ücretinin saat başına dü-
ken tutarının yüzde el li yükseltilmesi suretiyle

.ödenir.
Parça başına veya yapılan iş tutarına gö

re ücret ödenen işlerde, fazla çalışma süre
since işçinin ürettiği parça veya iş tutarının
hesaplanmasında zorluk çekilmeyen hallerde,
her bir fazla saat içinde yapılan parçayı veya
iş tutarını karşılayan ücret esas al ınarak faz
la çalışma ücreti hesaplanır. Bu usulün uygu
lanmasında zorluk çekilen hallerde, parça ba
şına veya yapılan iş tutarına ait ödeme döne
minde meydana getirilen parça veya iş tutarları
o dönem içinde çalışılmış olan normal ve faz
la çalışma saatleri sayısına bölünerek bir sa
ate düşen parça veya iş tutarı bulunur. Bu
yol la bulunan bir saatlik parça veya iş tutarına
düşecek bir saatlik normal ücret yüzde ""
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yükseltilip fazla çalışma ücreti olarak ödenir.
Madde 3 — Aşağıda sayılan işlerde çalı

şan işçi lere fazla çal ışma yaptırılamaz :
a) İş Kanununun 61 inci maddesinin (b)

bendi uyarınca sağl ık kuralları bakımından gün
de ancak 8 saat veya daha az çal ışılması ge
reken işlerde,

b) Aynı Kanunun 65 inci maddesinin (1)
inci fıkrasındaki tanıma göre gece sayılan gün
döneminde yürütülen işlerde, (günlük kanunî
çal ışma süresinin yarısından çoğu gece döne
mine rastlayan iş gece işi sayılır. Şu kadar ki;
bu ayırıma göre gündüz işi sayılan çal ışmalara
ek olarak, bu tüzük gereğince uygulanan fazla
çal ışmalar gece döneminde yapılabilir.)

c) Maden ocakları, kablo döşemesi, ka
nalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su
altında yapılanlarında.

Madde 4 — Aşağıda sayılan İşçilere faz
la çalışma yaptırılamaz .

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 173 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası ve İş Kanununun
67 nci maddesi hükümlerine göre 8 saatten
fazla çal ıştırılması yasaklanan 16 yaşını dol
durmamış kız ve erkek çocuklara,

b) Flizmet akdi veya toplu-iş sözleşmesi
ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı ka
bul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermedi
ği, işyerinin veya Sosyal Sigortalar Kurumu
hekiminin bunların bulunmadığı yerlerde her
hangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçile
re.

Madde 5 — Fazla çal ışma yaptırmak i-
çin işçilerin muvafakatinin alınması şarttır.
Bu muvafakat, hizmet akitlerinde veya toplu-iş
sözleşmelerinde o işte fazla çalışma imkân ve
ihtimalinin bulunduğu belirtilmek suretiyle ön
ceden de sağlanabilir.

Madde 6 — Bir işyerinde fazla çalışma
yapılması o işyerinin bağlf bulunduğu bölge



■çalınma müdürlüğünün iznine bağlıdır.
Fazla çalışma izni işyerinin bütününde ve

ya bazı kısımlarında uygulanmak üzere verilir.
İşin yürütülmesine ait gerekler dolayısıy-

le, yapılacak isteme göre fazla çal ışmanın iş
çiler arasından bel li kişilere veya bel li grupla
ra özgü olarak uygulanmasına da izin verilebi
lir.

Fazla çalışma izinleri dayandıkları neden
ler dışında kullanı lamaz.

Madde 7 — işçilerine fazla çalışma yap
tırmak isteyen işverenler, fazla çalışmaya baş
lamadan önce;

a) Fazla çal ışmayı gerektiren nedenleri,
b) Fazla çalışma izninin işyerindeki bü

tün işçileri mi, belirli bölümlerdeki işçileri mi,
belirli bir işi gören işçi gruplarını mı kapsaya-
caağıni,

c) Fazla çal ışmanın başlayacağını günü,
ç) Fazla çal ışma yapılacak günlerin tu

tarı ile günde kaçar saat fazla çalıştırılacağını,
d) Saat başına ne oranda fazla ücret ve

rileceğini,
e) Yukarıda yazı l ı şartlarla yapılacak

fazla çalışmalarda işçilerin muvafakatinin 5 in
ci maddede yazılı biçimlerden hangisine göre
alınmış ve ne şeki lde belgelendirilmiş oldu-
ğunu,

f) işçiler arasında belirli kişilere fazla
çalışma yaptırılması gerekli ise, bu işçilerin
adları ve soyadları ile varsa işçilik nubaraları-
nı ve yaptıkları işlerin türünü,

g) Fazla çal ışma yapılacak günlerde ara
dinlenmelerini ne şeki lde uygulayacağını,

işyerinin bağlı bulunduğu bölge çal ışma
müdürlüğüne yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 8 — Fazla çalışma izni 90 iş gü
nünü kapsamak üzere bir defada alınabileceği
gibi, daha kısa süreleri kapsamak üzere birkaç
defada da alınabilir.

işyerinin bir başkasına devir ve temliki
suretiyle işverenin veya ticaret unvanının de
ğişmesi birden fazla işyerinin veya işyeri şu
besinin birleşmesi, daha önce aynı işyeri için
alınmış bulunan fazla çal ışma izninin kaldırıl
masını gerektirmiyeceği gibi yeni işverenin 90
günlük süreden eksik olarak alınmış olan iz
nin 90 güne tamamlanmasını isteme hakkını
da önlemez.

Madde 9 — Fazla çal ışmanın ardı ardı
na her gün yapılması şart olmayıp aral ıklı ola

rak yapılması da mümkündür.
Bu taktirde, hangi günlerde fazla çalış

ma yapılacağının işverenler tarafından 7 nci
madde gereğince bölge çal ışma müdürlüğüne
başvurulduğunda bi ldirilmesi gereklidir, ön
ceden bildirmenin mümkün olmaması halinde
işverenler fazla çalışma yapılmadan geçecek o-
lan günleri ilgili bölge çalışma müdürlüğüne
en geç fazla çalışmaya ara verildiği gün bi ldir
mekle yükümlüdür. Aksi halde fazla çal ışma
izni, kapsadığı iş günü kadar süre geçtikten
sonra kendiliğinden son bulur.

Madde 10 — Fazla çal ışmayı gerektiren
nedenlerin, alınan iznin süresinden önce orta
dan kalkması halinde, işveren, durumu ilgili
çalışma müdürlüğüne bi ldirmediği takdirde,
anılan süre sonunda iznin tamamı kullanılmış
sayılır.

Madde 11 — Normal çal ışma süresinin
bitiminden sonra bir dinlenme verildiği takdir
de bu dinlenme süresi, fazla çalışma süresi
içinde sayılmaz. Ancak, bu dinlenmenin ne ka
dar süreceği, fazla çal ışmanın bölge çalışma
müdürlüğünce izne bağlanması sırasında sap
tanır.

Madde 12 — Fazla çal ışmalar karşıl ığın
da verilen ücretler, bu ücretlerin oranı ve ka
çar saatlik fazla çal ışmaya karşılık oldukları,
işyerlerindeki işçi ücretlerinin yazılmasına ay
rılan hesap defterlerinde veya ücret bordrola
rında gösterileceği gibi İş Kanununun 30 uncu
maddesi uyarınca işçiye verilmesi gerekli üc
ret pusulalarında veya işçilerin yanında bulu
nan ücret defterlerinde de ayrıca gösterilir,
işçi lerin işlemiş olan fazla çal ışma ücretleri,
normal çalışmalarına ait ücretle birlikte ve iş
Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca ödenir.

Madde 13 — Fazla çal ışma izni almış bu
lunan işyerlerinde, izinde belirtilen şartlara u-
yulmadığı takdirde, fazla çalışma yapılması
bölge çalışma müdürlüğünce durdurulur.

Madde 14 — 1475 sayıl ı İş Kanununun
35 inci maddesinin (f) bendine dayanılarak
hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu
Tüzük hükümleri Resmî Gazete ile yayımı gü
nünde yürürlüğe girer.

Madde 15 — Bu Tüzük hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

4 Nisan 1973 tarih ve 14497 sayıl ı Res
mî Gazete.
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Fazla mesai ücretlerin ayrı bordrodan işlem gör
mesi için yapılan kanun tadilâtı 30 Haziran 1973 ta-

Maliye Bakanlığından : ,
I

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Seri No. 11 6

İlgili kanun maddeleri
G.V.K. 104

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104
üncü maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında
ki 1743 sayılı Kanun, 30 Haziran 1973 gün ve
14580 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış ve
1.7.1973 gününde yürürlüğe girmiş bulunmak
tadır.

Bu kanunun uygulanması i le ilgili olarak
aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli gö
rülmüştür.
I — GENEL AÇIKLAMA

Bilindiği üzere. Gelir Vergisi Kanunumu
zun ana prensiplerinden biri, bir takvim yı l ı i-
çinde elde edilen kazanç ve iratların safî tuta
rının topluca vergilendirilmesidir. Ancak, uy
gulamada ortaya çıkacak güçlükler ve olanak
sızlar gözönünde tutularak, aynı kanunda bu
prensibin istisnasını teşkil eden hükümlere de
yer verilmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 104
üncü maddesindeki muhtelif ücret kavramı da
bunlardan biridir.

Kanunun anılan maddesinde yapılan ta -
nımlamaya giren bazı ücretlerin asıl ücretler
le birleştirilmeksizin ayrı ayrı vergilendirilmesi
esası kabul edilmiştir.

Bu konuda ayrıntılı açıklamaların yapıldı
ğı 97 seri No. lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin
I. Bölümünün 5 inci paragrafında "fazla me
sai ücretleri nin asıl ücretlerle birleştirilerek
vergilendirileceği belirtilmiştir.

Bu defa: 1743 sayılı Kanunla, fazla ça
lışma karşılığı yapılan ödemelerin muhtelif
ücret sayılması ve bunun sonucu olarak da
asıl ücretlerden ayrı olarak vergilendirilmesi
öngörülmüştür.

Aynı kanunun getirdiği bir yenilik de, muh
telif ücret tanımına giren ve asıJ ücretlerden
12

rihli Resmî Gazete'do yayınlanarak 1.7.1973 de yü
rürlüğe girmiştir. Gelir Vergisi Kanununun 104 üncü
maddesine iki fıkra eklenmesine dair 1743 sayılı ka
nunun tatbikatı bazı anlaşmazlıklara yol açmış ve tat
bikatın nasıl yapılacağı açıklıkla anlaşılamamıştır. Bu
nedenle Maliye Bakanlığı bir tebliğ neşrederek kanu
nun uygulaması hakkında açıklama yapmıştır. Okur
larımızı ilgilendirmesi bakımından bu tebliği aynen
aşağıda yayınlamaktayız.

ayrı olarak vergilendirilen ücret ödemelerine
uygulanacak gelir vergisi oranının en az % 25
olarak tespit edilmiş olmasıdır. Bu oranın, sa
dece fazla çalışma karşıl ığı yapılan ödemelere
değil, asıl ücretten ayrı olarak vergi lendirile
cek bütün ücret ödemelerine uygulanacağı ta
biîdir.

Ancak: istihkak sahiplerine. Gelir Vergi
si Kanununun ana prensibine de uygun olarak,
asgari oran uygulanması öngörülen bu öde
melerin asıl ücretlerle birleştirilerek vergilen
dirilmesini isteme hakkı tanınmıştır.
II UYGULAMADA GÖZÖNÜNDE TUTULA

CAK HUSUSLAR:
A. Fazla çalışma ücretlerinin vergilendi

rilmesinde :

1. Ayrı vergilendirilecek fazla çalışma
ücretlerinin mevzuata uygunluğu :

1743 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin
birinci fıkrasında "Kanunlarına ve bunlara da
yanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yö
netmeliklere uygun bulunmak kaydiyle" fazla
çal ışma ücretlerinin asıl ücretlerden ayrı ola
rak vergilendirilmesi öngörüldüğünden: bu
şartı taşımayan, şu veya bu nedenle fazla ça
l ıştırılan hizmet erbabına bu çalışmaları kar
şılığında yapılan ödemelerin ayrı vergilendi
rilmesi söz konusu olmayacak, bu nevi ödeme
ler 97 seri No. lu Gelir Vergisi Genel Tebli-
ğindeki esaslar dairesinde asıl ücretlerle bir
leştirilmek suretiyle vergilendirilecektir.

2. Uygulanacak vergi cetveli :
Fazla çal ışma ücretleri bu konuraki mev

zuat hükümleri uyarınca saat başına hesapla
nıp bir günlük devreler için ödendiğinden, ver
gilerinin asıl ücretlerden ayrı olarak ve 4 nu
maralı vergi cetvelinin indirimsiz sütunundan
hesaplanması asıldı. Ancak, hesaplanan vergi
nin, ödenen fazla çalışma ücretinin % 25'in-
den aşağı olması halinde, 1743 sayılı Kanu
nun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü u-
yarınca, vergi değil, cetvel üzerinden bulunan



asgarî orana göre hesaplanacak vergi değil,
cetvel üzerinden bulunan vergi tevkif edilecek
tir.

istihkak sahibinin fazla çalışma ücretinin
asıl Ücreti ile birleştiri lerek vergilendirilmesini
istemesi halinde; fazla çalışma karşıl ığı öde
nen miktar i le asıl ücret birleştirilecek; vergi,
asıl ücretin tâbi olduğu vergi cetveli esas alın
mak suretiyle hesaplanacaktır.

B — Diğer muhtelif ücret ödemelerinin
vergilendirilmesinde :

1743 sayılı Kanun fazla çalışma ücreti
dışında kalan muhtelif ücret ödemelerinin ver
gilendirilmesi konusunda esasta herhangi bir
yenilik getirmemektedir. Dolayisiyle, bunların
eskiden olduğu gibi vergilendirmesine devam
olunacaktır.

Ancak, anılan Kanunun 1 inci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki asgari % 25 oranı, asıl
ücretlerden ayrı olarak vergilendirilen ücret ö-
demelerinde de yukarıda tebliğin ||/A-2 kıs
mında açıklanan şeki lde uygulanacaktır. Ver
ginin hesaplanması sırasında Gelir Vergisi
Kanununun 104 üncü maddesindeki genel hü-
kümlarin ve 97 seri No. lu Gelir Vergisi Genel
Tebl iğindeki açıklamaları gözönünde tutula
cağı tabiîdir.

Daha önce de belirtildiği üzere, istihkak
sahiplstine, ayrı vergilendirilmesi öngörülen
muhtelif ücret ödemelerinin asıl ücretle birleş
tiri lerek vergilendirilmesini isteme hakkı ta-"
nındığ'ndan, bu hakkı kullananlar için muhte
lif ücret ödemesi kavramı ve uygulaması orta
dan kalkacak ve vergilendirme. Gelir Vergisi
Kanununun genel hükümleri çerçevesinde ve
97 Seri No. lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine
uygun olarak yapılacaktır.

C —• Asıl ücret deyimi :
1743 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin

ikinci fıkrasında geçen "asıl ücret" deyimi;
Kanuna, statüye veya yapılan hizmet akdine
göre ücretlinin işverene yapmak zorunda ol
duğu hizmet karşılığı alman ve Gelir Vergisi
Kanununun 103 üncü maddesindeki "esas ta-
rife"nin ve 36 ncı maddesi uyarınca en az ge
çim indiriminin uygulanacağı ücreti ifade eder.
Buna % 25 asgari oran uygulanmaz.

D — Ayrı vergilendirilen muhtelif ücret
lerin, istihkak sahiplerince asıl ücret
lerle birleştirilerek vergilendirilmesi
nin istenilmesi :

Yukarıda da değinildiği üzere, 1743 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkra
sı ile, istihkak sahiplerine, muhtelif ücret öde
melerinin asıl ücretleriyle birleştirilerek vergi
lendirilmesini isteme hakkı tanınmıştır. Bu
hakkın aşağıda belirtilen şekil ve esaslar dai
resinde kullanılması uygun bulunmuştur ;

1 — Aynı işveren tarafından yapılan
muhtelif ücret ödemelerinde ;

Aynı işverenden muhtelif ücret alan istih
kak sahiplerinden, ayrı vergilendirilen ücretle
rinin asıl ücretleriyle birleştirilerek vergilendi
rilmesini isteyenler ;

a) öteden beri işe devam ediyorlarsa tak
vim yılının i lk gününü (1973 yılma münhasır
olmak üzere, işbu tebliğin yayın tarihini);

b) Yeni işe başlamışlarsa, işe başladıkla
rı günü;

c) işverenlerini değitirmişlerse, yeni iş
veren nezdinde işe başladıkları günü;

izleyen 15 gün içinde, kendisine ödeme
yapacak işverene yazılı olarak başvuracaklar-
dır.

Birleştirilerek vergilendirme, isteğin ya
pıldığı takvim yılının sonuna kadar geçerlidir.

Zamanında bildirimde bulunmayaninarm
muhtelif ücret niteliğindeki istihkakları, bu teb
liğde daha önce yapılan açıklamalar çerçeve
sinde ayrı vergilendiri lecektir.

2 — Ayrı ayrı işveren tarafından yapılan
muhtelif ücret ödemelerinde ;

Vergi Usul Kanununun 11 ve Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddeleri uyarınca,
işverenler ancak kendileri tarafından yapılan
ödemelerden vergi kesmekle yükümlü ve so
rumlu tutulabilecekleri için, bu şekilde ödeme
yapılan istihkak sahiplerinin, işverenlerin her
hangi birinden ayrı vergilendirilen ücretlerini
birleştirme isteğinde bulunmaları mümkün de
ğildir.

3 — ihtiyari toplama ve beyan :
istihkak sahiplerinin birleştirme istekle

rinin, yukarda 1 inci kısımdaki sürelerin geç
mesi, 2 nci kısımda belirtilen olanaksızlıklar
vesair nedenlerle yerine getirilmesi mümkün
olmadığı takdirde, bunların Gelir Vergisi Ka
nununun 87/4 üncü maddesinden yararlan
mak suretiyle, ödemeleri ve bu ücretlerini be
yannamede toplamaları, beyan üzerine yapılan
tarhiyat sonucunda, varsa fazla kesilmiş vergi
lerini geri almaları mümkün bulunmaktadır.
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Seçimlerin ardından
(Baştarafı sayfa 1'de)

nen en büyük yalan olarak kabul edileceğin
den kimsenin şüphesi olmasın.

işçi kesiminin mevcut hayat şartlarına
uyabilmesini sağlamak amacı ile vergi siste
mindeki orantıların yeniden düzenlenmesi şart
tır. Kaldı ki maliyenin bundan hiçbir kayıbı ol
mayacaktır. Türkiye'de kanayan yara olan ka
zançları olmasına rağmen eksik veya hiç vergi
ödemiyen müesseselerin sıkı bir denetim neti-
lesinde vergi alınması yoluna gidilmesi şart
tır. işçilere böylece adil vergi ödendiğini gös
termek lâzımdır. Herkes ne derse desin, en çok
vergi ödeyen mükellef işçidir.

Senelerden beri çal ışanların tüm ümidi iş
sizlik sigortası kanununun şartlara uydurula
rak çıkarılması ve tatbik sahasına konulması
dır. Türk ekonomisine büyük katkısı olacak
işsizlik sigortasının sayesinde dışarıya giden
kalifiye elemanın kalması sağlanacaktır. Aksi
halde 1980 senesinde dışardan kalifiye ele
man getirmek mecburiyeti doğacaktır. Bu hu
susta yapılan istatistiklerde mevcut yetiştirme
okul larının mezunları hesaba katıldığında kor
kunç netice ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki eko
nomik gücümüzün artması, sanayi dallarının
kalkınması, elektrik üretimine bağlı bulunmak
tadır. Bugünkü şartlar aynen devam ederse e-
lektrik gücü kâfi gelmediğinden işçi lerin bü
yük bir kısmı kesif olarak gece çalışmak mec
buriyetinde kalacaklardır. Bu durum haliyls
randımanlara tesir ederken işçi kesimini de te
dirgin edecektir. Diğer yandan büyük olaylara
da sebebiyet vereceği düşünülmelidir. Elektrik
üretiminin hali lafa kalmamalıdır.

Sendikalar senelerdir grevler yaparak, lo
kavtlara uğrayarak artırmak için çaba sarfetti-
ği kıdem tazminatlarının, kanunen 30 güne çı
karılacağı sözüne inanmış jşçj kitlesi küstürül-
memelidir.

Seçilmiş tüm parti mensuplarının vaitle-
rini unutmamalarını bir kere daha hatırlatırken
çalışmalarında başarılar temenni eder, 1973
seçiminin Türk Ulusuna hayırl ı uğurlu olma
sını dilerim.

A. Aydın ÖZEREN

50. Yılda
(Baştarafı sayfa B'de)

Çalışanların insanca yaşamasını temin bakımın
dan muayyen zamanlarda tesbit edilecek asgari ücret
ler ihtiyaca cevap vermekten çok uzakta bulunmakta
dır. Bunların düzeltilmesi için yapılan çabalar ve ça
lışmalar ise işveren çevrelerince şiddetle hücum gör
mektedir.

Son istatistiklere göre türkiyede çal ışanların sa
yısı 14 milyondur. Bunların ancak 1.5 milyonu Sos
yal sigortalar kapsamında diğer 1.5 miloynu Bağkur ve
Emekli sandığı kapsamında olarak sosyal güvenlik al
tındadır. Geriye kalan 11 milyon çalışan ise hiçbir
sosyal güvenlik teminatı altında değjidir. Diğer taraf
tan tarım işlerinde çalışan esas çoğunluk hala koru
yucu bir mevzuattan mahrumdur.

Memleket olarak eğitim sorunumuz hala halledi
lememiş, tüm nüfusun içinde işçilerin eğitim olanak
ları ise haha da kısıtlıdır. Maddi olanaksızlıklar karşı
sında ancak günlük geçimini temjn zorunda kalmış
bulunan çalışanlar eğitim için eşit fırsattan yoksun
dur. Bütün bu imkansızlıklar artan hayat şartları karşı
sında giderek ağırlaşmaktadır. Ve bu sorun hala mem
leket olarak halli gereken sorunlar arasında büyük bir
yer işgal etmektedir.

Diğer taraftan işsizlik sorunu memleketçe bir an
önce hal bekliyen büyük bir sorundur. İşsizlik hal bek-
leye dursun giderek ağırlığını artırmaktadır. Görünen
işsizliğin yanında görünmiyen işsizlik daha çoktur.
Şimdilik işsizliğin Almanyaya iş gücü şevki iio hafif
letilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu hal yolu olmaktan
çok uzaktır. Aslında giden kalifiye işgücüne memleke
tin daha çok ihtiyacı vardır. Bunları memleketten ihraç
etmek yarar değil zarar getirecektir. Ayrıca şimdilik
işsizliğe çare olarak görünen işçi şevki, gidenlerin ge
ri dönmesi ile içinden çıkılamaz bir durum yaratacağı
görünen bir gerçektir. Kesin çare bir an önce sanayi
leşmek ve yeni iş sahaları yaratmaktır.

Kısaca görüleceği gibi elli yılın sonunda aklımtza
gelebildiği kadar durumumuz böyledir. Bu dönemde
milletçe çok yol katedilmiştir. Ancak tekrar edilecek
olursa yapılanlarla iş bitmemiş, yapılacaklar büyük bir
yer tutmaktadır. Çağdaş uygarlık düzeyine kısa za
manda erişebilmemiz sanayileşme ile mümkün olaca
ğı artık kesin gerçektir. Bunun yanında tarımsal üreti
min de ihmal edilemiyeceği aynı açıklıkla bir gerçek
tir. Bu hususlar bütün memleketçe kabul edilmektedir.
Artık iş elele vererek çok çalışmaya kalmaktadır. An
cak bu şekilde çalışarak kalkınmayı gerçekleştirirken,
bunun faturasını yalnız kalkınmamızda büyük yeri ola
cak işgününün sahibi olan çalışanlara yüklememeğe
dikkat etmemiz icabetmektedir. Sosyal adaleti gerçek
leştirecek dengeli bir şekilde, planlı olarak hareket et
mek en azından bir görevdir. Ve Cumhuriyetimizin te
meli olan anayasamızın da gereğidir. Bu duygu ve
dileklerle nice ellj yıllara
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çınkaya. Ramazan Tunçel, Muzaffer Ça-
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Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve
babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve
sıhhatli ömürler dileriz.
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CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalışan
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s i i r Kösesi

50 nci YILA

50 yı l evvel bugün Cumhuriyet kuruldu
Bütün düşmanlarımız bu vatandan kovuldu
Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyeti o kurdu
Vatana milletine kutsal armağan sundu.

Aşılmaz merhaleyi elli yıl evvel aştrk
Ebedi cumhuriyet olsun diye savaştık
Aylar değil yıllarca cephelerde dolaştık
Mazi oldu saltanat yeni bir çığır açtık.

Vatanın her köşesi ATAMIZI anıyor
Gençliğe emaneti cumhuriyet oluyor
Verilen hep şehitler rahmetle anıl ıyor
ATATÜRK cumhuriyeti hatıra bırakıyor.

BOĞAZ KÖPRÜSÜ

Asya ile Avrupa bağlandı iki yaka
Balıklar serinleyip gölgelensin altında
Martılar uçuşmadan baksınlar derin suya
Gelen geçen gemiler selâm dursunlar sana.

Yosunlar bir gölgelik aramıştı seneler
Asırlar yıllar sürmüş düşünmüştü nesiller
Bir gün Boğaz suyunun üstünde süzülenler
Artık gökten bakacak her köprüden geçenler.

Haşmetile gerildi kanat gerdin Boğaza
Artık vapur düşünme geçilecek yaya da
Lodos fırtınasında bekleme karşılarda
Çık Boğaz köprüsüne bak güzel Marmaraya.

1^'

CHRYSLER - Ender OKAN CHRYSLER - Ender OKAN

SENDİKAL HABERLER

(Baştarafı
dı. Toplantı Danimarka İşçi
Sendikaları Konfederasyonu
(ILO)'nun Helaingor'daki Eği
tim okulunda 40 delegenin iş
tirakiyle yapılmıştır. Toplan
tıya 18 Avrupa devleti, 11 As
ya (5 tanesi Japon olan), 4 Af
rika ve 7 Latin Amerika dele
gesi ile IMF'nin temsilcilerin
den teşekkül etmiştir. Asya,
Afrika ve Latin Amerika dele
gelerinin fazla olma nedeni
IMF'nin 33 numaralı bültenin
de izah edilmişti.

Toplantının asli gayesi Da
nimarka Metal Endüstrisinin
geliştirmiş olduğu yeni mes
lek eğitim sisteminin tatbik
bik edilmesi idi. Gündemde
yer alan ve- müzakere edilen
2. konu mesleki eğitimde iş
planlaması idi. Ayrıca komite
IMF'nin mesleki eğitim konu
sunda neşretmiş olduğu belli
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sayfa 9'da)
başlı prensiplerin tatbikini is
temiştir,

Danimarka Metal - İşçileri
Başkanı Kardeş Sorensen, top
lantıya başkanlık etmiştir.

iştirakçilere yeni mesleki e-
ğitim konusunda daha temiz
fikir verilsin diye metal sa
nayiinde bir deneme okulunu
ziyaret etmişlerdir.

Bu sistem Danimarka'da
henüz birkaç yerde uygulama
sahası bulabilmiştir. Tatbikatı
ise 2 türlüdür.

— Temel eğitim mesleki o-
kullarda verilmektedir,

— Seçilecek bölüme göre
eğitim süresi 1 ile 3 yıl ara
sında olup, eğitim hem mes
lek okulunda hem de tatbiki
olarak fabrikada yer alacaktır.

Temel eğitim 40 hafta sü
recektir. Bunun ilk 20 hafta
sında öğrenci endüstride se

çeceği bölüm için genel bilgi
alacaktır. Sürenin 2. yarısında
öğrenci mesleki eğitim oku
lunda alttaki eğitim sahaları
nın birinde eğitilecektir;

1. Makina ve alet tekniği,
2. Su verme ve ısıtmanın

teknikleri,
3. Elektrik tekniği,
4. Nakliye tekniği,
5. Hassas makine aletleri

tekniği.
Bu ikinci derecedeki eğitim

için bir veya birkaçından eği
tim gören öğrenci alacağı ser
tifika ile işe girebilir, veya da
ha yüksek eğitime devam e-
debilir.

Bu yeni eğitim sisteminin
tatbik edilmesi ile sendikala
rın eğitim programına katkıda
bulunması ile işçi pazarına
kalifiye işçi şevki artmış ola
caktır.



EĞLENCE KÖŞEMİZ
Yukarıdan aşağıya :

1  2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 11 12 1) işeyrlerimizden biri - Kuru ot. 2) Tersi
zaman ölçüsü - Gelecek, istikbal - Tersi bir
erkek ismi. 3) İstanbul'da bir semt. 4) Bir no
ta - Geniş olmayan - Tersi kovuk. 5) Şair - Bir
harfin okunuşu - Tersi bir isim. 6) içki içilen
yer - Bir kuş ismi. 7) Bir kadın ismi - Genişlik.
8) Tersi bir uzvumuz - Eski belgelerin saklan
dığı yer - Ecdat. 9) Büyük - Uyurgezer gibi o-
lanlara denir. 10) Bir nota - Tersi kısa zaman -
Kör. 11) Bir toprak çeşidi - Dinî esasa daya
nan. 12) Cumhuriyetimizin kurucusu.

GEÇEN SAYİMİZDAKİ BULMACANIN
GÖZÜMÜ :

Soldan sağa :
Soldan sağa :

1) Onuncu kuruluş yılını kutlayan sendika
nın adı. 2) Mil li bayramlarda kurulur - Tersi
i lâve. 3) Tersi doğu devletlerinde bir lider -
Fasıla - Ad. 4) Yol yapan müesseselerden bi
ri - Tersi bir renk - Tersi bir isim. 5) Bir hay
ret nidası - Bir şeyle vurma. 6) Tersi ağacın
kısımlarından - Kötü kısmete. 7) Tersi yazarla
rımızdan birinin adı - Bir şey yap. 8) Bir çöl
ismi - Tekirin beklediği - Tersi terbiye. 10)
Bir nota - Dervişlerin söylediği - Bir erkek is
mi. 11) Bir renk - Sendikamız sokağının adı.
12) Kıymetli hububattan birini bul.

1) Metal-iş - İETT. 2) Es - Tat - İftar. 3) Ha
ta - İnsan. 4) Tr - Kaçok - Ar. 5) Eeg - Tav
Aş. 6) PT - Rakam - Eni. 7) Zarar - Af. 8) Ana -
Kabare. 9) Kara - Amele. 10) Zimar - Tofaş.
11) Şafak - İz. 12) Re - Dalkılıç.

Yukarıdan aşağıya :

1) Mehtap - Ak. 2) Esaret - Nazar. 3) Zari
fe. 4) Atak - Ra - Ama. 5) La - Avare - Akd.
6) itiç - Karar. 7) Notaram - TL. 8) Iskam -
Bet. 9) İfa - Yalo. 10) Etna - Kefil. 11) Ta -
Rana - Azı. 12) Trö - Sifa.
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