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ARALIK 1973

S U N U S
Aralık ayında. Garp Cephesi Kumandanı, Mliiî Kah

raman İSMET iNÖNÜ'yü kaybettik. Türkiye Cumhuri
yetinin kurulmasında Büyük ATA'nın en yakın çalışma
arkadaşı, Türk Demokrasisinin mimarlarından yüce in
san İSMET İNÖNÜ'nün ölümü milletçe hepimizi büyük
kedere boğmuştur. Şu anda Ata'sının yanında ebedi is
tirahata göç etmiş bulunan bu büyük Türkün hatırası
önünde saygı ile eğiliriz. Aralık ayının bizim için diğer
bir üzücü olayı da Türk-iş Başkanının hastalığıdır. Ha
len Londra'da tedavide bulunan Sayın DEMİRSOY'un bir
an önce iyileşip aramıza katılması en içten dileğimiz
dir.

Sendikamız, kardeş işçi teşekkülleri ile olan yakın
dayanışma örneklerini, dış işçi teşekkülleri ile yaptığı
temaslarla da göstermektedir. Bu konuda sendikamız ile
Japon ve Amerikan sendikaları arasındaki temasları gös
teren yazılar ilerki sayfalarımızda okurlarımıza sunul
muştur.

Genel Başkanımız AYDIN ÖZEREN'in Türk-lş Genel
Kurulunda yaptığı konuşmanın devamım geçen sayımız
da verememiştik. Bu sayımızda konuşmanın devamım
İlerki şayialarımızda bulacaksınız.

Sendikamızın toplu iş sözle«!mo,,i ■
,u . ^"iieşmesi çalışmaları tekrar yoğun bir safhaya girmiştir. HATİPOĞLU ve FENir;

ALÜMİNYUM sözleşme görüşmeleri başlamıştır otoVOL V, SEBV.S TİCARET ,ç|„ «Sn,., ' apılLj ve p,"'
sedü, Y,k,„d, İçin Zu
görüşmeler başlıyacaktır. ^

Diğer taraftan sendikamızın teşkilâtlanma çalışma
ları da devam etmektedir. Isgiierm sendikamıza olan
güven ve ilgilen teşkilatlanma çalışmalarımızı büyük öl
çüde kolaylaştırmaktadır. Nitekim Kartal'da kurulu OTO
YANŞAN işçileri ile Çayırova'da kurulu HİSAR Cel'k
Döküm işyerleri işçileri sendikamıza iltihak etmişlerdir
OTOYANSAN için top^ görüşme çağrısı yapılmış olup
yakında görüşmelere başlanacaktır. HİSAR Çe||k □'
küm işyeri işçileri ise halen bağI, oldukları Maden "s
Sendikasından istifa ederek sendikamıza üye olmuşlar
dır. üye kayıt işi büyük bir hızla yapılmakta olan bu
işyeri için çağrı da hemen yapılacaktır.

Bu sayıda da İş Kanunu İle ilgUi tüzüklerin yayı
nına gene yayınlanış sırasına göre yer vermekteyiz

Hafta tatili günlerinde işçilerin çalışmaları karşılığı
genel olarak yanlış uygulamaya sebebiyet vermektedir
Ancak Yargıtayın bir kararı konuya ışık tumaktadır. Bu
nunla ilgili içtihadı Hukuk Köşemizde bulacaksınız

Geçtiğimiz ay içinde Almanya'daki Türk işçilerinin
sorunu gene tazeliğini korudu, bu arada Türk-iş yetkili
leri Almanya'ya giderek Alman işçi teşekkülleri ile so
runu müştereken ele aldılar. Bu konu ile ilgili bir yazıyı
ilerki sayfalarımızda okurlarımıza vermekteyiz.

Dergimiz yeni yılda ikinci yaşına bastı. Okurlarımı
zın yakın ilgi ve desteği daha iyi olabilme çabalarımı
zın kaynağı olmaktadır. Bu vesile ile tüm üye ve okur
larımızın yeni yıl ve Kurban Bayramlarını kutlar, mutlu
yarınlar dileyerek bu sayımızı da sunarız.

OTOMOBİL-İS
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Modern Esirler

Yeni yı la girerken geride bırakılan üç yüz
altmış beş günün olaylarını yoğun, yoğun
eleştirilmesine imkân yok.

Yalnız tek bir cümleyle cevapları sendi
kal acıdan toplamak mümkün. Sendikalar bü
yük bir tehlike geçirerek kapatılmak veya Der
nek haline getirilmeye çal ışılmıştır. Demek
oluyor ki Sendikaların her devredeki gelişme
leri işverenler tarafından hazım edilememek
te, türlü yollarla işçi örgütleri bünyeleri iğinde
ve dışında birbirine düşürülmeğe çal ışılmakta
dır. işverenlerin hükümetlerdeki yakınları ve
ya bizzat araya kadar getirmek işin hiçbir fe
dakârl ıktan kaçmayan gurupları kanuni yollar
la sendikaları parçalamaya. Dernekler Kanunu
nun kapsamına sokarak tesirsiz hale getirmeyi
ana hedefleri olarak seçmişlerdir.

Kamu oyunda ve basında sık sık rasla-
nan, Türk-İş i le DİSK birbirlerini yıpratma po
l itikaları, işçiden yana gibi görünen, asl ında iş
verene sırtlarını dayamış basından gelmekte
dir.

İki teşki lâta bağlı sendikaların üyeleri
(hattâ sendikaları) daha evvel Türk-İş Konfe
derasyonu cahsı altında bulunmaktaydılar.
Acaba ayrılma nedenleri ile bölünme basına
intikal ettiği şekilde midir? İşte bu problemin
çözümü hakikatleri ortaya çıkaracaktır. Nasıl
ki bugün Japonya'deki Sendikalara yardım ya
ğarken bunu yapan diğer devletlerin sendika
ları ve Japon işçilerini çok sevdiklerinden mi
dir? Bunun altında büyük devletlerin ekonomik
mücadelesi yatmaktadır. Bizde de aynısı ol

muştur. Kalkınma hızının biraz büyümesi dış
devletlerin işine gelmemiştir. Ekonomik kal
kınma olursa Almanya işçiyi nerden bulacaktır?
Amerika ve diğer Avrupa devletleri sömürü pa
zarlarını kaybetmek ister mi? Diğer taraftan
hükümet idare edenler dış politikalarını bozma
mak için bölünmelere yardımcı olmak mecburi
yetindedirler, aksi halde işçiden yana bir hükü
metin başa geleceğini bilirler.

işte bundan dolayı bazı Türk-iş'i, bazı
Disk'i tutarlar. Böylece gücü azalan işçi guru
bu tabandan birbirini yıpratmağa devam eder.
işyerindeki işçiler bunu inanarak yaparken ip
lerin başkalarının elinde olduğunu fark ede
mezler. Bunun en bariz misali 15-16 Haziran
olayları ile ortadadır, işçi guruplarının birbirini
vurmasına ramak kalmıştı. Bu yürüyüşü engel-
lemiyenler hiçbir zaman adalet önüne çıkma
mışlardır. Halbuki işçiler mahkemelere sürül
müşler, aileleri, çoluk çocukları perişan olmuş
tur. Türk-iş'in Erzurum'daki 8 inci Genel Ku
rulunda bu olayın hazırlandığını bizzat söyle
dim. Tehlike geliyor dedik. Tabanda bulunan
sendikacı olarak bunu görebildiğimize göre
Hükümeti idare edenler neden tedbir almadı.
Yollar yürünmekten aşınmadı ama 12 Mart ve
Sıkıyönetim, Sendikaların ve işçilerin büyük
haklar kaybetmesine sebep oldu. işte Disk
Konfederasyonu buna âlet olmuştur.

Devrimci İşçiler Konfederasyonuyum diye
caka satmak, kamu oyunu yanıltmak, işçileri
kandırarak kendi bünyesinde toplamağa çalış
mak için basın yolu ile gazete sütunlarına sı-

(Devamı sayfa 13 de)
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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.
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Fabrikanın dıştan ve içten görünüşü.

Omtaş Otomotiv Transmisyon
Aksamı Sanayi ve Ticaret A. Ş.

arpvi i mevkiinde 22 dönümarazı üzerine kurulmuş bulunan OMTAŞ'ın sı-
yıl ında tecrübel^malatma başlamıştır. Dövme için gerekli olansıcak şekil verme takımlarını da kendi bünye

sinde imal eden tesisin kuruluş gayesi, ala-
şımsız ve orta alaşımlı hadde mamulu çelikler-
den gidilerek Otomativ Endüstri ve Makina

9nı^ "^tiyacı olan 0,5 Kg.'dan20Kg a kadar sıcak çelik dövme parça taslak
larını imal etmektedir.

Tek Vardiyede 4500 ton/yıl kapasitesi bu
lunan tesiste şimdiye kadar imal edilen 120
çeşit mamulden başl ıcaları; krank mili, eksant
rik mı l ı, piston kolu ve kepi, çeşitli poyra ve
dışlı taslaklar gibi otomobil, kamyon, otobüs
ve traktör parçaları olup teknolojinin son geliş
melerine göre düzenlenmiş olan tesis, yurt sa
nayiinde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Memleketimiz de çelik dövme parça kul
lanımının cins ve miktar itibariyle gösterdiği
gelişimi paralel olarak, 1974 yıl ında tesiste bir
ilâve yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. Ya
pılacak yeni yatırımda halen imal edilen ma
mulleri ilâve olarak bilhassa Otomativ Endüst

risinin talep ettiği yüksek kalitel i yeni mamul
lerin seri imalâtı mümkün olacak. Tesiste mev
cut kurulu kapasitenin kullanma oranı yüksel
tilecek ve rantabilitenin artması sağlanacaktır.

Kendi branşında söz sahibi bir işletme
olmak gayretinde bulunan OMTAŞ A.Ş.'de 130
Personel çalışmaktadır. Tevsi halinde iken teş
kilatlandığımız OMTAŞ- A.Ş.de Sendikamız Bi
rinci Dönem sözleşme akdetmiştir.

Sendikamız ile iki yıl süreli Toplu iş söz
leşmesi 1.7.1972 tarihinde imzalanmış ve üye
lerin saat ücretlerine birinci yıl için 125, ikinci
yıl için 125 kuruşluk ve zam getirmiştir. Ayrı
ca sosyal yardımlarda da artışlar temin edil
miştir.

işyerinde sendika temsilci lerimiz aşağıda
ad ve Soyadları yazılı üyelerimizden teşekkül
etmiştir.

Adı Soyadı Görevi
Mehmet ÖZTÜRK
İbrahim YILMAZ
Remzi KAYACIK

Kamil YILMAZ
Bayram PARLAK

Disiplin Kurulu Üyesi
Disiplin Kurulu Üyesi
Baş Temsilci
Temsilci

Temsilci

■'Y , .



Genel Başkanımızın
Türk - İş

Kongresindeki
Konuşmasının

Metni

(12. sayıdan devam)

Grev yapılan işyerlerinin sayısı ise 1970
de 135 iken 1971 'de 87, 1972'de 25, bira:,
sonra yine 72'de 24 diyor, bunun hangisi doğ
ru. Başkan tabloya bak diyor. Tabloya bakma
sına baktık, 471 den 472 sayfalar arasında
1972 senesinin grev tablosu unutulmuş aynı
sayfada daha bazı yanl ışlar var. Bunu herkes
okuyor, yumurta kapıya geldikten sonra rapor
hazırlamak olmaz. Elinizi vicdanınıza koyun.
Bunlar mürettip hatası ama niye olsun. Şimdi
grev konularına gireceğim. Hani demiştik ki,
Türk-iş 1 inci Bölge Temsilcisi Sendika kurdu.
Türk-İş'in Yönetim Kurulu üyeleri. Genel Ku
rulu üyesi neden bizlerin kurduğu sendikanın
yanında değilsiniz. Kurulduktan sonra otuz se
kiz iş yerini bir araya getiren, hiçbir yerini üye
leri sayesinde başka sendikaya kaptırmayan,
yapmış olduğu sözleşmeler Madeni eşya bölü
münde diğer sendikalardan aşağı mı? Bu hiz
metler karşılığında bizim karşımıza Sendika
kurdurmak cüretini niye gösteriyorsunuz. Bu
ayıp deği l mi? Yaptığımız aşamalar Türk-iş'e
hizmet deği l mi? Kıskanma mı var? Tabii bir
yerde bizim rakamlarımız gerçek, başka teşki
lâtlarda çoğunda gerçek değil. 160-160 saat
ücreti alan yerlerde tensikatlar yapılarak iki se
ne için bu rakam 1 /4 inmektedir. Dörtte bir
eski kalmış işçi gerisi gitmiştir. Devridaim

t  / y

OTOMOBİL-İŞ Genel Başkanı A. Aydın ÖZEREN.

müesseselerin en korkuncu Otosan'dır. 13 se
nelik iıyerinde acaba 13 senelik kıdemli arka
daş mumla araşan kaç tane bulursun., işte
Sendikamız bu aldatmaca düzene karşı. Hata
mız bu mu?

Gazetelere bakarsınız, Koç 20 mi lyon ver
gi ödemiş. Nerden ödenmiş? İşçi lerin hakları
nı üstüne basarak çok kazanma imkânı sağla
mış, işçiden kesmiş hükümete vermiş. Bir yer
de toplam kazancın hakikisi hesaplanıp yüzde
ye vurulsun, normal çalışan bir işçiden alman
vergi de yüzdeye vurulsun işçi daha gazla hü
kümete vergi vermektedir.

Şimdi gelelim 10 aydır devam eden Kre
man grevine. Vazifemiz icabı merkezin Anka
ra'da kalmaktayız. Bir gün baktım. Kreman
temsilcileri sabahın erken saatinde çıkageldi-
ler. Hayrola dedim; "Bizleri Türk-iş'ten çağır
dılar." Türk-iş araya girmiş, yok kardeşim
böyle bir şeyden haberim yok. Halbuki Türk-
iş'le temsilciliği ayırt edilmiyor. Oyun Bölge

(Devamı sayfa 13 de)



Dış Ülke İşçi Sendikaları İle İlişkilerimiz :
SENDİKAMIZ YURT İÇİNDEKİ DİĞER

KARDEŞ İŞÇİ TEŞEKKÜLLERİ İLE YAKİNDAN
TEMAS VE DAYANIŞMAYA PRENSİP OLA
RAK ÖNEM VERMİŞTİR. ÖTEDENBERİ SÜRE
GELEN BU FAYDALI ALIŞKANLIĞI, DIŞ İŞÇİ
TEŞEKKÜLLERİ İLE DE SÜRDÜRMEKTEDİR.

NİTEKİM BUNUN ÖRNEKLERİNİ, AME

RİKAN VE JAPON OTOMOBİL İŞÇİ - SENDİ
KALARI İLE YAPTIĞI SAMİMİ GÖRÜŞMELER
DE İZLEMEKTEYİZ. EN SON OLARAK ADI GE
ÇEN SENDİKALARLA SENDİKAMIZ BAŞKANI
A. AYDIN ÖZEREN ARASINDA YAPILAN YA

ZIŞMALARIN FOTOKOPİLERİ VE TERCÜME
LERİ AŞAĞIDA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.
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Sayın Bay A. Aydın ÖZEREN
Önce, size uzun müddet cevap yazmakta

geciktiğim için en derin teessürlerimi bildiri
rim. Memleketinizi geçmiş Mayıs ayında ziya
retimden az bir süre sonra ikinci uzun dış se
yahat için görevlendirildim ve şu anda dön
müş bulunmaktayım.

Bana 7.7.1973 tarihli mektubunuz ve ay
ni zamanda küçük kitapçıklarla kurduğunuz ko-
minikasyona çok müteşekkirim. Mücadelenizde
çok büyük başarınız için sizi tebrik ederim.

Sendikamız faaliyetleri hakkında size bil
gi vereceğini umduğum üç broşürü mektupla
gönderiyorum. Temenni ederim ki aramızdaki
bilgi mübadelesi hızlanır ve (meyve) semere
verebilecek duruma gelebilir.

Cevap vermeğe geciktiğim için bir defa
daha teessürlerimi bildirir, en iyi temennileri
mi sunarım.

Hürmetlerimi sunarım.
Kajuyoshi lohara Uluslararası ilişkiler

Departmanı Başkan Vekili

Selâmlar

Amerikan İşçi leri ve mi l letinin karşı kar
şıya bulunduğu en acil konulardan birisi ya
bancılarla ticari ilişkilerini nasıl halledeceğidir.

Ekonominin istikrarsız olduğu bu dönem
de birleşik devletlerin ticari hedefleri ne olma
l ıdır?

Oturumumuzu idare eden ve UAVV'nin gö
rüşlerini konu dışı izah eden Başkan VVOOD-
COCK'un sözleri konuyu en iyi şekilde izah et
mektedir.

Birlikte gönderdiğimiz bu küçük kitapçı
ğın sizde kalmasını ve okumanızı Amerikan iş
çilerini gerçekten koruyan UAVV'nin Dış tica
ret politikasını öğrenmek isteyen ve toplulu
ğumuz içersinde bulunan başka birisine dev
retmenizi rica edeceğim.

Saygılarımla
Stephen 1. Schlossberg

General Counsel

.is; .'
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Türk - İş ve Alman İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Ortak Bildirisi Yayınlandı.

GEÇTİĞİMİZ AY İÇİNDE ALMANYADAKİ
TÜRK İŞÇİLERİNİN SORUNLARİNİ YAKINDAN
İZLEMEK İÇİN GİDEN TÜRK - İŞ GENEL SEK
RETERİ VE YANINDAKİ HEYET GEREKLİ
MERCİLERLE TEMAS ETMİŞTİR. BU ARADA

ALMAN İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYO
NU (DGB) İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMELER SO
NUCUNDA ORTAK BİR BİLDİRİ YAYINLAN
MIŞTIR. YAYINLANAN BU MÜŞTEREK BİL
DİRİYİ AŞAĞIDA AYNEN VERMEKTEYİZ.

Düsseldorf :

Türk-İş Genel Sekreteri Halil Tunç baş
kanlığındaki Türk-İş delegasyonu Alman Sen
dikalar Birl iği i le Almanyadaki Türk işçilerinin
istihdamı ile ilgili sorunları görüşmüştür.

Türk-İş delegasyonu ile Alman Sendika
lar Birliği İcra Kurulu üyesi Günther Stephan'ın
başkanlığındaki DGB delegasyonu arasındaki
görüşmelerden sonra şu ortak bildiri yayınlan
mıştır.

"Türk-İş ve DGB, iki ülke işçi hareketleri
arasındaki yakın dostluk ve işbirliğinin ışığın
da yaptığı görüşmelerde Federal Alman Hükü
metinin yabancı işçi lerle ilgili 23 Kasım kara
rının yaratacağı sonuçlar ve karşı laşılacak
muhtemel gelişmeler üzerinde durmuşlardır.

DGB İcra Kurulu üyesi Günther Stephan'ın
bu konuda verdiği açık izahat, Türk-İş dele
gasyonu tarafından büyük bir memnuniyetle
karşılanmıştır.

Türk-İş ve DGB, Federal Almanyadaki
Türk işçi lerle i lgi l i olarak şu hususlarda tam
bir görüş birliğine varmışlardır.

1 —Di l, ırk, renk, inanç, siyasî kanaat

ve mil liyet farkı gözetilmeksizin, bütün işçile
rin eşit haklara sahip olduğunu vazgeçi lmez
bir i lke olarak kabul etmiş bulunan Türk-lş ve
DGB, yabancı işçilerin, iş ve sosyal hukuk yö
nünden Alman işçilerle aynı haklara sahip bu
lunduklarını tekrarlamışlardır. DGB, ekonomik
ve toplumsal haklardan yabancı işçi lerin de
eksiksiz olarak yararlanmalarını sağlamak ama
cıyla, yabancı işçileri haksızlığa uğratacak her
türlü akıma ısrarla karşı çıkacaktır.

.  2 — Federal Almanyada görülen kriz so

nucu işsiz kalabilecek Türk işçileri, işsizlik si
gortasından yararlanacaklardır.

İşsizlik sigortası hakları devam eden Türk
işçileri Almanyadaki oturma izinleri bu hakkın
kul lanılması süresince uzatılacak ve olanaklar
çerçevesinde kendilerine yeni bir iş aranacak
tır.

3 — Türk işçilerinin ailevi durumları dik
kate alınmalı; ailede başka çalışan var ise, iş
sizlik yardımı hakkı sona erse dahi, işçi aile
sinin yanında kalabilmelidir. Ayrıca, ailedeki
çocukların eğitimi gibi sosyal şartlar gözönün-
de tutulmalıdır.

4—işsiz kalan Türk işçisinin Türkiye'ye
dönmek istemesi halinde, işsizlik sigortasından
alacağı paranın belli bir kısmının peşin öden
mesi ve geri kalanında Türkiye'ye gönderilme
si olanakları araştırı lacaktır. Bu durumdaki iş
çinin diğer sosyal güvenlik hakları, iş sağlan
dığı taktirde Almanyaya dönme hakkı mahfuz
tutulacaktır.

5 — Türk-İş ve DGB, Federal Alman ya
bancılar yasasının uygulanmasında, yetkil i lerin
katı bir şekilde hareket etmemeleri temenni
sinde bulunmuşlardır.

6 — Hizmet sözleşmeleri devam eden
Türk işçiler, bütün kanunî haklarını kullanabi
leceklerdir. İzne çıkan işçinin hizmet akdinin
hiç bir şekilde feshedilemeyeceği, Almanyaya
dönme hakkına sahip bulunduğu DGB tarafın
dan kesin bir şekilde tekrarlanmıştır.

7 — Türk-İş ve DGB yetkil i leri önümüz
deki günlerde karşılaşılacak uygulamayı göz
den geçirmek ve yeni gelişmeleri görüşmek
üzere, kısa bir süre sonra yeniden bir araya
gelme kararı almışlardır".



TOPLU-İŞ SÖZLEŞMELERİ
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş.

Sendikamızla, Cayırova'da kurulu bulunan
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ A.Ş. işverenleri ara
sında, uzun zamandan beri devam eden sözleş
me müzakereleri, işverenlerin toplantıları yarı
da bırakarak gelmemeleri üzerine inkita uğra
mıştır. Sendikamız Konuyu Kocaeli Bölge Ça
l ışma Müdürlüğüne intikal ettirmiş ve 7 Ara
l ık 1973 gunu Bölge Müdürlüğünde Uzlaştır-
ma toplantısı yapılmıştır. Uzlaştırma toplantı
sında uçuncü hakem üzerinde anlaşma olma
mış ve hakemin iş Mahkemesi tarafından se
çilmesi Sendıkamızca uygun görülmüştür İş
Mahkemesi tarafından hakem olarak seçilen
Av. Orhan Düzgün Uzlaştırma Kurulu Başkan
l ığın. yapacaktır. Sendikamız aracısı Uzlaştır
ma Kuruluna Av. Cengiz Abbasgil iştirak ede
cek olup işverenin aracısı Y.imaz Lü katılacak ir. Uzlaştırma kurulu önümüzdeki günler-
dö topİ3n3C6gı ksnısındsyız
HATÎPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Sendikamızın ikinci dönem Tcplu-iş Söz-
'T/nı' ılîm'ri "'"''' bulunduğu HATIPOÖ-
^  , 77 A ^ k ile ilk top-lantı 27 Aral ık 1973 günü Sendikamız Genel
Merkezinde saat lO.OO'da yapılmıştır. İşveren
Sendikasının da IMESS) iştirak etmiş bulun
duğu İlk toplantıda Sendikamızın yetkilileri iş
veren temsi lci lerine yetki belgeleri İle Toplu-iş
Sözleşmesi tasarısını vermişlerdir. Taraf Tem-

tamamlayarak GREVve LOKAVT a katılmayacak işçileri tespit et
mişler ve gelecek toplantının 15 Ocak 1974
gûnu saat lO.OO'da Şirketin İrtibat Bürosunda
yapılması kararlaştırılmıştır.

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ! A. Ş.
Sendikamızın uzun zamandan beri bünye

sinde bulunan, FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ
VE TİCARET A. Ş. işyerinde geçen yıl mevcut

sözleşmesinin bitmesine rağmen akit Sendika
Türkiye Metal-iş ile Taraf işverenlerin müşte
rek hareketleri neticesinde fesh edi lmemiş ve
Sözleşme bir yıl uzatı larak işçilerin haklarının
zayi olmasına sebep olmuşlardır.

Sendikamız yeniden Toplu-İş Sözleşmesi
döneminde çağrı presödürünü tamamlamış
olup Bölge Çalışma Müdürlüğünden yetki alın
mıştır.

Toplu-iş Sözleşmesi görüşmelerinin i lk
toplantısı 27 Aralık 1973 günü saat 14.30'da
Sendika genel merkezinde yapılarak teklif ta
sarısı ve yetki belgeleri verilmiştir.

Taraflar gelecek toplantının 11 Ocak
1974 günü saat 9.30'da Şirket Merkezinde
toplanmak üzere toplantıya son verilmiştir.

OTO - YOL SANAYİİ A. Ş.,
SERVİS TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
OTO YAN SAN ORTAKLIĞI

Sendikamız, Kartal - Maltepe Gülsuyu
mevkiinde kurulu bulunan, OTO - YOL SANA
Yİİ A. Ş. ile akdetmiş olduğu ikinci dönem
Toplu-iş Sözleşmesi 31.12.1973 tarihinde ni
hayete erecektir. Yeni dönem Toplu-iş Sözleş
mesi için gerekli presödür tamamlanmış olma
sına rağmen halen yetki kararı istanbul Bölge
Çalışma Müdürlüğünden çıkmamıştır. 30 Ka
sım 1973 tarihinde gazete ilânı ve i lgili Sendi
kalara bildiri yapılmıştır. Bölge Çalışma Mü
dürlüğü presödür evrakları ile beraber üye fiş
lerini talep etmiş ve bütün evraklar 20 Ara
lık 1973 tarihinde teslim edilmiştir. Halen bu
hususta yetki kararı beklenmektedir. Yine aynı
şekilde müşterek Toplu-iş Sözleşme çağrı ları
yapılan Şişlide kurulu SERVİS TİCARET LİMİ
TED ŞİRKETİ ile Kartal - Yunus'ta kurulu OTO
YAN SAN ORTAKLIĞI İşyerleri için de yukarı
da izahına çal ıştığımız nedenlerle yetki karar
larını beklemekteyiz.



Hukuk Köşesi:

Hafta Tatili Çalışmaları
Ücreti

- V -

Hafta tatiilerindeki çal ışmalarda işçilere
% 100 zaml ı ücret ödeneceği toplu iş sözleş
mesi ile kararlaştırılmışsa, çal ışılan hafta tatili
için işçilere üç yevmiye ödenmesi icabeder.

Bi l indiği gibi işçi ler hafta tatil lerinde ça
l ışmadan bir yevmiye ücret almaya kanunen
hakl ıdır. Ancak toplu iş sözleşmelerinde çal ı
şıldığı taktirde bu miktarın ne olacağı gene
toplu iş sözleşmesinde serbestçe kararlaştırı
lacağı bir gerçektir. Nitekim toplu iş sözleşme
sinde çal ışılan hafta tatili için % 100 zaml ı
ücret ödenmesi kararlaştırılmışsa işçiye, bir
hafta tati l i ücreti bir çal ıştığı için bir yevmiye
ve bir de çal ıştığının % 100 zaml ısı olarak ay
rıca bir yevmiye ücret ödemek icabeder. Yani
netice olarak bu gibi kimselere toplu iş söz
leşmesindeki hükme göre iki yevmiye değil ücj;
yevmiye ödemek icabeder.

Nitekim bir yevmiye eksik ödenmesi se
bebi i le açılan bir davada mahkeme üçüncü
yevmiyeyi ödemediğinden, temyizin iş davala
rına bakmakla görevl i dairesi olan 9 ncu hu
kuk dairesi verdiği bir kararında mahkemenin
kararını bozarak iki değil üç yevmiye ödenme
si icabedeceği içtihadına varmıştır. Yargıtay
9 uncu hukuk dairesinin 25.10.1973 tarih
1973/9621 esas 973/31501 karar sayılı ka
rarını aşağıda aynen yayınlamaktayız.

YARGITAY KARARI

Av. Cengiz Abbasgil

Dava çal ışılan hafta tatilinden dolayı ger
çekleşen alacağın tahsiline ilişkindir.

Mahkemece kısmen isteğin kabulüne karar
verilmiştir.

Her iki taraf kararın bozulmasını istemiş
lerdir.

1 —Yapılan soruşturmaya, dosyadaki ya
zı lara ve kararın dayandığı gerektirici sebep
lere göre daval ının temyiz itirazları yersizdir.

2 — Gerçekten davacının hafta tatilinden
sayılan Cumartesi günü gecesi saat 24-8 arası
çal ıştığında uyuşmazlık yoktur. Davacının üye
si bulunduğu sendika ile daval ı işveren arasın
da imza edilen iki, üç ve dördüncü dönem
Toplu-iş Sözleşmelerinde pazar günü çal ışan
işçilere ücretleri % 100 zamlı ve iş karşılığı
olmayan kanunî hafta tatili ücreti i le beraber
üç yevmiye ödeneceği kabul edi lmiştir. Pazar
günü çal ışan işçiye hafta arasında bir gün izin
veri lmesi, yukarıda kabul edilen üç yevmiye
ödenmesi esasına etkili kabul edi lmemiştir.
Daval ı tarafından pazar günü çalışan işçiye 7
günlük iş parası ödenmiştir. Toplu-iş Sözleş
mesi hükümlerine göre daha 2 gündelik ücret
ödenmesi gerekmektedir. Mahkemece yalnız
bir gündelik üzerinden talep edilen süreye ait
bildiriln miktarın tahsi line karar verilmesi usul
ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yuka
rıda 2 nci bentte gösterilen sebepten davacı
yararına BOZULMASINA ve davalının temyiz
itirazlarının reddine temyiz peşin harçlarının

- istek halinde ilgililere iadesine 25.10.1973
gününde oybirliğiyle karar verildi.

...



SENDİKAL
DEMİRSOY LONDRA'DA
AMELİYAT OLUYOR

Türk-iş Genel Başkanı Sey-
fi Demirsöy Aralık ayında te
davi için Londraya gitmiştir.
Ünlü doktorlara muayene olan
Demirsoy Ameliyat olmak du
rumu ile karşılaşmıştır. Safra
kesesinden ameliyat olacak
Demirsoy şimdiden hastaha-
neye yatırılmıştır. Yanında
Tek Gıda-lş Başkanı İbrahim
Denizcier bulunmaktadır.

Hastahaneye yatmadan ön
ce İngiliz işçi liderleri ile gö
rüşen Demirsoy çeşitli işçi
sorunları ile ügüi olarak kar
şılıklı fikir teatisinde bulun
muştur. Ingilterede grevde bu
lunan enerji işçileri ameliyat
sırasında elektriğin kesilmiye-
ceğini bildirmişlerdir.

Sayın Demirsoy'a acil şifa
lar dileriz.

600 MADEN İŞÇİSİ
OCAKLARA İNMEDİ

Zonguldak Ereğli Kömürleri
işletmesine bağlı karadon üre
tim bölgesindeki Gelik Maden
ocağında çalışan 600 Maden
İşçisi primlerinin artırılmasını
isteyerek önceki gece vardiye-
sinden itibaren ocaklara in
memişlerdir.

işçiler işletme yöneticileri
ve Sendikacıların işbaşı yap
malarını istemelerine rağmen
ocaklara girmemekte diren
mişlerdir. işçiler yatakhanele
rinde beklemektedir.

ÇELÎK-İŞ PANCAR MOTOR
İLE ANLAŞMAYA VARDI

Federasyonumuza bağlı Çe-
iik-lş Sendikası ile İstanbul'da

kurulu Pancar Motor Sanayii
A. Ş. işverenleri arasında yü
rütülen Toplu-lş Sözleşmesi
müzakerelerinde anlaşma im
kânı bulunamamış ve uyuş
mazlığa gidilmişti. Ancak Uz
laştırma kurulu toplantısından
evvel taraflar tekrar toplana
rak ihtilaf maddelerini müza
kere ederek uyuşmazl ığı ko-
tarmışlardır.

Yeni Sözleşme ile kıdem
tazminatları 25 güne çıkarıl-
nnış olup, üyelerin saat ücret
lerine birinci yıl 160 kuruş ve
ikinci yıl 160 kuruş olmak ü-
zere saatte 320 kuruş zam
sağlanmıştır. Ayrıca Sosyal
yardımlarda büyük artışlar ya
pılmıştır.

EGE METAL-İŞ GREVİ
BAŞARI ÎLE BİTTİ

Federasyonumuza bağlı Ege
Bölgesi Metal-lş Sendikası ile
Mustafa Orcaner,ve Ortaklan
Koli Şti. arasında uygulanan
ve 12.6.1973 tarihinden beri
devam eden GREV tarafların
anlaşması ile 199 gün sonra
nihayete ermiştir.'

Yeni aktedilen sözleşme ile
işçilerin günlük ücretleri iki
yıl için 22 TL. artmıştır. Ayrı
ca İşveren, Grev şüresi için iş
çilere 650 bin TL. ödemeyi
kabul etmiştir.

SENDİKALAR VE
KOOPERATİFÇİLİK
SEMİNERİ BAŞLADİ

Türk Kooperatifçilik Kuru
mu ile Türk-Iş'in ortaklaşa dü
zenledikleri "Sendikalar ve

Kooperatifçilik Semineri" dün
başlamıştır.

Sendikalar ve kooperatifler
arasındaki i lişki lerle koopera
tifçiliğin gelişmesinde sendi
kaların rolünün tartışılacağı
seminer 4 gün sürecektir. Ta
rım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğinde çalışmalarına
başlayan seminerde ayrıca
sendikaların tüketim ve konut
kooperatiflerine ilişkin sorun
ları dile getirilecek ve çözüm
yolları araştırı lacaktır.

Amerikan Otomobil İşçileri

Sendikası (UAW) Başkanı

LEONARD VVOODCOCK

YENİ ŞEREF

Amerika Batı Bölgesi 174
No. lu lokale Leonard Wood-
cock şeref başkanı olarak se
çilmiştir. Detroit lokalinin ku
rucusu VValter P. Reuther, bu
ünvanı daha önce taşımıştı.
Bu yıl gayretli çabaları ve yo
rulmak bilmeyen karaktere sa
hip bulunan VVoodcock'a be
lirtilen şeref unvanı verilmiş
tir.



HABERLER

Amerikan Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) Başkanı LEONARD VVOODCOCK, CHRYSLER Toplu-lş Sözleşmesi
görüşmesi anmda. !

ABD INTERISIATIONAL
HARVESTER'DE
SÖZLEŞME YAPILDI

UAW'ye üye 43.000 işçi
internationai Harvester iş ye
rinde 18 Ekim tarihinde sen
dika teklifleri kabul edileme
diği için greve gitmişlerdir.
Uyuşmazl ık zorunlu fazla me
sainin kaldırılmamasında şir
ketin işrarı üzere çıkmıştır.
Şirketin ihtiyaç fazla mesaiyi
kabul etmesi i le grev son bul
muş ve Chrysler ile imza edil
miş bulunan sözleşme madde
leri bazı değişikliklerle şirke
te kabul ettirilmiş ve sözleşme

imzalanmıştır.

33.000 Caterpillas Traktör
işçisi, Massey Ferguson'nun
5.000 ve All is-Chalmers'in

8.000 işçisi ile olan sözleşme
müzakereleri UAW tarafında
halen yürütülmektedir.

ABD, UAW
"ÜÇ BÜYÜKLERLE"
SÖZLEŞMEYİ TAMAMLADI

nin Başkanı Leonard Wood-
Gock vasıflı işçilerin problem
lerini tamamen ortadan kal
dırmak için özell ikle ihtiyari
fazla mesai konusunda yeni
den müzakere açı lması için
Ford'a müracaat edeceğini bil
dirmektedir. Oto işçilerine ye
ni sözleşme i le sağlanmış bu
lunan hak ve menfaatler şey
ledir;

Birleşik Otomobi l - işçileri
Sendikası Chsyler'le imza et
miş olduğu sözleşmeyi Ford
şirketine de üç yıl süre ile ay
ni sözleşmeyi imzaladı. UAW'

ücret artışı

— Bir saatlik fazla mesai
den sonra ihtiyari fazla mesai
yapılması

Devamı arka sayfada)



SENDİKAL HABERLER
— işçiler ve aileleri için diş

doktoru tahsis edilmesi

— Hayat standardlarını yük
seltmek için skala uygulama
sı

— Çal ışma şartlarını iyiye
götürmek için sağlık ve emni
yet hususunda daha kuvvetli
hükümler getirilmiştir.

Ücretli tatil miktarının
artması,

METAL-İŞÇİLERİ oturumda
gelecek YILKİ HEDEFLERİNİ
TAYİN ETTİLER

IMF Japon konsülünün ya
yınladığı aylık gazetede Ağus
tos ve Eylül ayında yapılmış
bulunan Metal işçileri oturum
larında sendikalar yeni hedef-
letini tayin etmişlerdir.

27 İle 30 Ağustos tarihleri
arasında normal yıll ık oturu
munu yapan Japon gemi ve
makına işçileri sendikası üc
ana hedefi tesbit etmişlerdir.
Daha yüksek ücret, emekli lik
ödeneğinde artış, ikramiyele
rin yazın ödenmesi ve çal ış
ma saatlerinde indirim yap
mak.

28 ile 30 Ağustos tarihle
rinde Japonya Çelik işçileri
49. oturumunda Kekko ' Ro-
ren'de şu hedefleri tesbit et
mişlerdir;

— Çalışma saatlerini a-
zaltma.

İş kazalarında emniyet
tedbirlerim arttırmak.

6  ile 8 Eylül tarihlerinde
Otomobil - işçileri Konfede
rasyonunun tesbitleri şöyledir.

— Sosyal Refah cemiyetini
yaratmak için harekete geç
mek,

— Otomobil işçileri için
sağlam endüstriel teşki lâtlar
tesis etmek,

— işçi leri söz sahibi olabi
leceği endüstriel demokrasi
tesis etmek,

— Uluslararası işçi stan
dartları paralel inde çal ışma
şartlarını tekamül ettirmek,

— Uluslararası dayanışma
da müsbet hareket etmek,

Japon Elektrik ve makina
işçi leri sendikaları Federasyo
nu Ekim ayında aldıkları ka
rarla emeklilik yaşının 55 den
60 a çıkarı lması istenmekte
dirler. '

ALMANYA IG METALL'İN
6. OTOMOBİL KONFERANSİ

8-9 Kasım tarihlerinde IG

Metal l'in başkanı 6. Otomobil
konferansını açış konuşmasın
da Genel Sendikal konuları
izah ettikten sonra Otomobi l

Endüstrisinin durumuna özel
l ikle deyinmiştir. 1966 yıl ın
da Metal-Işçileri sendikasının
yapmış olduğu konferanstan
buyana önemli sorunların or
taya çıktığını belirtmiş ve oto
mobi l endüstrisinin kabul et
mesi gerek huşusun, her ge
çen gün yanık gazden meyda
na gelen hava kirlenmesinin

gittikçe insanları tedirgin et
mekte olduğudur. Amerika
B. D'de yı lda 220 mi lyon ton
zehirli gazın havaya pompa
landığı istatistiklerle sabittir,
bazı büyük şehirlerde ise ko
ruyucu olarak gaz mazkesi
kullanılmaktadır. (Örnek, Tok
yo'da) Almanya'da kırsal böl
gelere oranla şehirlerde akci
ğer kanserinden ölenlerin sa
yısı çok fazladır. Bu konunun
üzerinde önemle durulmal ı
dır. UAVV'nin yapmış olduğu
bir açıklama gereğince fabri
kalardaki havanın bazan şehi-
re nisbet daha temiz olduğu
ve milyonlarca işçinin fabri
kada paydos etmesinden son
ra temiz hava teneffüs etmek
ten yoksun bulunmasının acı
olduğu.

A. B'de 1970 yı l ında çıka
rılmış bulunan kanun gereğin
ce, 1 Ocak 1975 yıl ında çıka
rılacak otomobi l lerin temiz ol
masını ön görmektedir. Bu ka
rar tarafımızdan memnuniyet
le karşılanmaktadır. Çıkmış,
bulunan kanun bu sahada A-
merikayı i leri götürmüştür.
Avrupada böyle bir kanun yok
tur.

Gündemin diğer maddeleri;
şöyle idi, "Emniyeti planlama
da tesannüd endüstrideki işe-
uygulama ve hazırl ığı", "Oto
mobil imalinde yeni teknik",,
"gelecekteki iş", "işte güven
lik", "yeni imalât teknikleri'"
idi.

IMF'yi konferansta temsil'
edenler VVemer Thönnesser
Genel Sekreter Yardımcısı ve.
Burton B. Bendiner dünya oto.
konsülü koordinatörü idi .
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SA
YILI İŞ KANUNUNUN 21 NCİ MADDESİNE İSTİNA
DEN HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA ONAYLANAN

İŞÇİ ÇALIŞMA VE KİMLİK KARNESİ TÜZÜĞÜ
BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KON

MUŞ VE RESMÎ GAZETENİN 24 MAYIS 1973 TARİH
14544 SAYILI NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YA

YIN TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ
OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZŞRE AŞA
ĞIDA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ. (TÜZÜĞE BAĞLI
OLAN KART RESİMLERİ YAYINLANMAMIŞTIR.)

İŞÇİ Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü
Kapsam :

Madde 1 —"işçi Çal ışma ve Kimlik Kar
nesi" nin şekl i , içine nelerin yazılacağı ve na
sıl al ınıp veri leceği ve kul lanı lacağı bu Tüzük
le gösteri lmiştir.

Karne verilmesi zorunluluğu :
Madde 2 — işveren veya işveren veki l i,

İşe aldığı her işçiye en geç onbeş gün içinde
"işçi Çal ışma ve Kimlik Karnesi" vermek zo
rundadır. Deneme süresine bağl ı tutulan işçi
ler için bu onbeş günlük süre, deneme süresi
nin bitiminden sonra başlar.

Karnenin şekli ve içine nelerin yazılacağı:
Madde 3 — İşçi çal ışma ve kimlik kar

nesinin şekl i ve içine nelerin yazı lacağı bu Tü
züğe bağl ı örnekte gösterilmiştir.

Karnenin bastırılması ve işverenlere veril
mesi :

Madde 4 — İşçi çalışma ve kiml ik kar
nesi, bir kapak içerisinde birbirinin aynı üç
yapraktan ibaret olup, İş ve İşçi Bulma Kuru
mu tarafından seri ve sıra numaral ı olarak bas
tırı l ıp, işverenlere parası karşıl ığında veri l ir.

Karnenin doldurulması :
Madde 5 — A) İşe al ınan işçiye, işçi ça

l ışma ve kimlik karnesi verilirken karnenin;
a) İşçinin kimliğiyle ilgi li kışımı (işçinin

adı, soyadı, baba adı, doğum yeri, doğum ta
rihi ve sigorta sicil numarası), yazılmak ve iş
çinin karnenin düzenlendiği tarihte çeki lmiş fo
toğrafı, fotoğraf için ayrılan yere yapıştırılarak
üzerine varsa mühür veya kaşe basıldıktan
sonra imza ile onaylamak,

b) İşyerinin ünvanı ve işyerinin adresi,
kısımları karşılarına işçinin çal ıştığı işyerinin

ünvan ve adresi yazılmak,

c) Medenî durumu kısmı, işçinin duru
muna uyan kare içine (X) işareti konulmak ve
çocuk sayısı yazılmak,

d) Öğrenim durumu kısmı, işçinin duru
muna uyan kare içine (X) işareti konulmak,

e) işe başladığı tarih kısmı, işçinin işe
başladığı gün, ay ve yıl yazılmak,

f) Yaptığı işin niteliği kısmı, işçinin han
gi kısımda ne iş yapacağı belirtilmek,

g) Mesleği kısmı, yapılan iş, bir meslekle
ilgili ise o mesleğin adı yazılmak,

!  h) Meslekteki pozisyonu kısmı, işçinin
durumuna uyan kare içine (X) işareti konul
mak,

i) Mesleğindeki iş tecrübesi kısmı, mes
lekte geçirdiği süre, yıl ve ay olarak yazılmak,

1  j) Verilen ücret kısmı, ücretin ödeme şek
li. belirtilerek brüt miktarı yazılmak,

k) işveren veya işveren vekilinin kimliği
ile ilgili kısmı, işveren veya işveren vekilinin
adı, soyadı işyerindeki ünvanı ve belgenin dü
zenlendiği tarih yazı lıp imzalanmak suretiyle
işveren veya işveren vekili tarafından doldu
rulur.*

B) İşyerinden ayrı lmakta olan işçi için,
işçi çalışma ve kimlik karnesinin,

a) İşinden ayrıldığı tarih kısmı, ayrıldığı
gün, ay ve yı l yazılmak,

b) Son aldığı ücret kısmı, ayrıldığı tarih
teki ücret ödeme şekl i belirtilerek brüt miktarı
yazılmak,

c) işyerinden ayrılıncaya kadar çalıştığı
kısım ve ateiye kısmı, hangi kısım ve atelye-
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lerde ne gibi işler yaptığı, eylemli çalışma sü
resi, kalifiye işçiler için işdeki meslek ve po
zisyonunun ne olduğu yazılmak,

d) İşyerinde gördüğü meslekî kurslar
varsa türü ve süresi yazılmak,

e) işveren veya işveren vekilinin kimliği
ve ilgili kısmı, işveren veya işveren vekilinin
adı soyadı, işyerindeki ünvanı yazılmak ve im
zalanmak,
suretiyle işveren veya işveren vekili tarafından
doldurulur.

Değişikliklerin işlenmesi :
Madde 6 — Karnenin işçilere verilmesin

den sonra karnede yazılı durumlardaki deği
şiklikler, ilk boş sayfaya işveren veya işveren
vekili tarafından işlenir. Bu değişikliklerin kar
ne üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı
ve sayfaların dolmuş bulunduğu hallerde yeni
bir karne düzenlenir.

Kamenin işçilere verilmesi :
Madde 7 — Karne, işveren tarafından işe

al ınan her işçiye imzası karşıl ığında verilir.
Karnenin sahibi tarafından kaybedi lmesi

veya herhangi bir sebeple kul lanı lamayacak
duruma gelmesi halinde, işveren tarafından
veriliş nedeni belirtilmek karne kaydına uygun
olmak ve eski karnenin seri ve sıra numarası
da yazılmak suretiyle yeni bir karne dolduru
larak işçiye verilir.

Karnenin kullanılması ;
Madde 8 — iş ve İşçi Bulma Kurumu iş

çilerin iş isteklerinde ve işverenler, işçi lerin
başvurmalarında işçi çal ışma ve kimlik karne
lerinden yararlanırlar.

Eski karnelerin geçerliliği :
Geçici Madde — 931 sayıl ı iş Kanunu

nun 21 inci maddesine göre hazırlanan "işçi
Çal ışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü" ne daya
nılarak veri lmiş olan işçi çal ışma ve kimlik
karneleri geçerlidir.

Yürürlük :

Madde 9—25 Ağustos 1971 günlü ve
1475 sayı l ı iş Kanununun 21 nci maddesine
dayanılarak düzenlenen ve Danıştayca incelen
miş olan bu Tüzük Hükümleri, Resmî Gazete
ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 10—Bu Tüzük hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. -

Bizim Köşemiz;

DOĞUM

OTO-YOL SANAYİ İ A. Ş. İşyerinde çal ışan
üyelerimizden YILMAZ KORDEL'in LEVENT
adında erkek,
YAŞAR YILMAZ'ın ÖZLEM adında kız,
MUSTAFA KIRCA'nın YÜKSEL adında,
erkek,
SELAMETTİN İŞCAN'ın NİHAL adında kız.
OKTAY ALKAN'ın HÜLYA adında kız.
İRFAN ÖZEL'in HÜSEYİN adında erkek.
AHMET ÖZKURT'un FERİDE adında kız.
MUSTAFA BAL'ın AYHAN adında erkek^
AHMET TETİK'in EMİNE adında kız.

ECA. PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. jşye.,
rinde çal ışan üyelerimizden, MEHMET TU-
RAN'ın ELVAN adında kız.
ALİ KAYA nın ÖMÜR adında kız.
ALI BOZKURT'un HAYRETTİN adında,
erkek,
NAZMİ ÖZER'in RIDVAN adında erkek,
çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve-
babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıh
hatli ömür di leriz.

EVLENME:

FEN-İŞ ALÜMİNYUM SAN. ve TİC. A. Ş.,
işyerinde çalışan üyelerimizden, ALİ ÇO
LAK ile ZEKİYE ÇOLAK (GÖğÜŞ) evlen
mişlerdir.
Yeni evlileri içtenlikle kutlar, ömür boyu
mutluluklar dileriz.

ÖLÜM:

ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A. Ş. işye
rinde çal ışan üyelerimizden, ABDULLAH
KARAPINAR'ın babası .

OTO-YOL SANAYİİ A. Ş. İşyerinde çal ışan
üyelerimizden, ALİ BAYRAKTAR'ın kız ço
cuğu,
RAMİS ALSANSAK'ın erkek çocuğu.
Vefat etmiştir. Vefat edenleri rahmetle
anar, kederli üyelerimizin acı larını payla
şarak başsağl ığı dileriz.
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Baş yazı
(Baştarafı sayfa 1 de)

ğınarak işverenlere gerçekten hizmet yaptıkla
rının halen farkında olmadıklarına inanmak ka
bil deği ldir.

Sosyal Demokrasiden bahsedenler, de
mokrasiye inananlar aynı bünyenin içinde bu
lunan Maden-lş Sendikasının tüzüğündeki
1.000 TL. ne buyururlar?

Tüzük i lgi l i maddesi "Madde 93/c Sen
dika giriş aidatı 1000 TL. dır. Bu aidat üyenin
Sendikaya i lk kaydı sırasında veya bilâhare
Sendikaca lüzum görüldüğü anda al ınır. Üye
nin Sendikadan istifa etmiş olması dahi isti
fa eden üyeyi bu yükümlülükten kurtarmaz."

Türkiye'de yalnız istanbul'da en yüksek
asgari ücret brüt günde 25 TL. iken 1000 TL.
giriş aidatı, ayda bir yevmiye tutarında aidat
ödemek üzere taahhütname imzalar gibi sendi
kaya üye olacak kaç işçi bulunabilir? Tüm üye
leri arasında referandum yapılma bu taahhüdü
kabul eden 100 kişi çıkar mı? Günün birinde
Maden-lş Sendikasını üye beğenmezse nasıl
istifa edecek. Bu bin lirayı ödeyecek kaç kişi
var? işte devrimciyiz diyen Dilske bağl ı sen
dikasının üyeleri bu şartlarla sendikalarını is
teseler de terk edemezler. Bu büyük sendika
cıl ık oyunu Türkiye Cumhuriyetinin 50. yıl ında
işçiye hizmet edi lecek diye kurulan 1947 Sen
dikası üyelerini modern işçi esirleri haline ge
tirmiştir.

Lüzumsuz lafları bir yana bırakarak ger
çek devrimci ve işçi l iderlerinin hangi yanda
olduğu, açıkça görülmektedir. "Disk" Meyve
veren ağaç taşlanır, atasözü ile durumu ka
mufle etmesine imkân yoktur. Taşlanan yer
meyvalı ağaç değil. Uzun senelerden beri iş
çinin gözünden gizledikleri sırça köşktür.

A. Aydın ÖZEREN

GENEL

BAŞKANIN

KONUŞMASI

(Baş^rafı sayfa 3 de)
Temsilciliği tarafından yapıldığını farkettim.
Peki işveren ne veriyormuş? Sırası ile söyle
diler! Baktım, dedikleri akla yakın. Biz bunun
nasıl olsa üstüne çıkacağız düşüncesiyle giden
Türk-iş 1 inci Bölge Temsilciliğinde protokol
le bunu bağlayın. Türk-iş Genel Kurulu yakın.
Bunu genel kurula götüreceğim. Nitekim kı,
protokolü Seyfi Demirsoy'a verdim. Neden bu
temsilcilerin iş akitlerini feshetmediler. Demek
ki Türk-iş de grev kıranlara bilmeden yardım
ediyor. Bu başka anlama gelmez.

Teşkilâtlanma Sekreteri de bunun ıçmde
ama hiç günahı yok. Vazifesini yapıyor. Teşkı
lâtlandırıyor. Arkadaşların geirdiği protokolün
şurasını aynen okuyorum. İşte asl ını da Divana
veriyorum. . Fotokopisi de Başkanda. Yapılan
bu protokolde (noktalar) lar niye. Diyor ki
(İşyerinde saat ücretlerine 140+140 kuruş zam
yapılır. İkinci yıl işyerinde tarihinde hiz
met akdi devam edenlerin Sendika üyele
rine) eğer bizlere yardımcı olmak için yapıl
mışsa Otomobil-iş Sendikası yazması .gerekir
di. Nerede? Yine ayrı bir yerde (İkramiyeden
istifade etmek için üyenin ikramiye tediye ta
rihinde işyerinde mevcut bulünan (x) Sendi
kasının üyeliğini yitirmemiş bulunmgsı lâzım
dır.) Yetki Otomobil-iş'te! A mübarek, böyle
gaf yapma da kendini kurtar.

Ama bunu Cevher-iş Sendikası yapmadı, 2.
Başkanı veya Türk-iş'in 1. Bölge Eğitim Mü
dürü Vahdet Bey yaptı. Buyrun işte onun im
zası.

Arkadaşlarım, niye birbirimizi yiyoruz?
Neden? Sebep ne? işverenlere hizmet etmek
için Sendika kurmak var mı? Biz işçiye hizmet
ediyoruz, diye sert vasıflandırılıyorsak, yumu
şağını kurmak mı lâzım?

(Devamı var)
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Isci Gözü ile

Eğitim Ticareti
Tarihin çeşitli devrelerinde maddî mane

vî herşeyin hattâ insanın bile ticareti yapıl
mıştır.

Asrımızda ise tarihin bazı büyük ticaretle
ri yok olmuş bazıları önem kazanmış veya şe
kil değiştirmiştir. Eskiden, gücü - kuvveti için
ticareti yapılan insan, akl ı - bi lgisi - eğitimiyle
yeni bir kıymet olarak ortaya çıkmış ve bu de
ğerli vasıflarıyla önem kazanmıştır.

Hülâsa insan ticareti, yerini akıl-bilgi-
eğitim ticaretine terketmiştir. Her konuda ol
duğu gibi bunda da Mil letler arası bir gelişme
mevcuttur. Meselâ düne kadar bizden işçi alan
Almanya bile tahsilliye, sanatkâra öncelik ta
nıma açıkgözlüğünü göstermiş, vasıfsız bir işçi
2 - 3 yıl sırada beklerken lise tahsilli sanatkârjı
bir hafta içerisinde kapıp kaçırıvermiştir. Yük
sek tahsilli teknik elemanlar için durum dahî
da vahim olup. Bütün Devletler kapılarını aç
mış durumdadır. Dolayısıyla bu fakir MİlIÇti,"
mize çok pahalıya fatura edilen Millî Eğitimi
mizin mahsulü bir mirasyedi tavrıyla bizden
hiçte fakir olmayan devletlere hibe edilmesine
maalesef seyirci kalınmaktadır. Beynelminel
düzeyde bunun çeşitli branşlardaki binlercp
misalini görmek mümkündür.

Beri yanda Yurt içinde yetişmiş insan gü
cünün belli kuruluşlarda kümeleştiği görülür.

Tabiidirki herkes gibi yetişmiş kişide ha
yat mücadelesiyle karşı karşıyadır. İsteği hila
fına bile olsa maddî yönden tatmin olabileceği
bir işi tercih etmeye mecburdur. Cazip olma
masına rağmen yetişmiş elemanın maddeten
güçsüz kuruluşu seçmesi kişinin bizatihi şahsı
na münhasır manevî inancıyla mümkün olmak-
tadırki; bu da günümüz gerçekleri açısından
değerlendirilirse yetersiz olduğu aşikârdır.

Bu takdirde maddeten güçsüz kuruluşlara
tek yol kalıyorki ihtiyacı olan elemanı kendisi
yetiştirmesi. Bu yolu tercih edecek kuruluşla
rın eğitim çal ışmalarının heba olmasını önle
mek için eğittikleri kişileri kuruluşa bağlama
mecburiyetleri vardır. Ayrıca yetiştirilecek ele
manların yarı yetişmiş kişi lerden seçilmesinin
de zaman kazanma bakımından avantaj sağla
yacağı tabidir.

Bu itibarla, iş hayatımızla ilgili kuruluş
ların eğitim devresine gireceği bu günlerde
mevcut şartların isabetle değerlendirilmesi
mecburiyeti vardır.

Ruşen Atilla Aktunç

"M

Karıcığım, bu akşam ne pişireceksin?..
Korkmamışsınızdır inşallah. Bu benim îstan-
bulda ilk araba kullanışım..
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Şiir Köşemiz :

İSMET İİMÖİMÜ ÖLMEZ ASKER

istiklâl in uğru nakışı sendin
Solmayan bir bayrak ismet inönü
Memleket yurd için harcar gününü
Elbet unutmayız büyük ününü
Tarihin destanı akışı sendin

İnönü harbinde önder o vardı.
Nesiller boyunca senin eserin
Ölmedin yaşarsın büyük değerin
Nice hizmetlerin nice zaferin
Üzüntün cihanı bir anda sardı

önemin çok idi pol itikaya
Lâyık Cumhuriyet yaşatmak için
Memleketi gençden kuşatmak için
Ecnebiyi yurttan boşaltmak için
Zaferinle yaşa güven orduya

Atatürk'ün dostu ölmez asker
Saat on altı on yumdu 0Özünü^^
Kayıtsız ve şartsız çağdaş sözünü
Ebedî hayata döndü yüzünü
Recep Uçar ağlar gönlü susm3 dor

Recep Uçar
FENIŞ

BEKLETME BENİ

İsmin dudaklarımla alev gibi.
Göz yaşlarım bak kanla dolu.
Son nefesimde yalnız bırakma beni,
Mezarımda mahşere kadar bekletme beni.

Aradım seni sokaklarda deliler gibi,
ismini duvarlara yazdım çocuklar gibi.
El lerim boş tıpkı şarhoslar gibi.
Yeter artık, yeter Bekletme beni.

Hasan Harputlu
M. T. E.

VATANIMIZ

İnanmazsan dünyanın cenneti var diye.
Çık yücelerden bak cennet işte TÜRKİYE.
Yılmadan adım adım ileri gideceksin.
Yer yüzü cenneti bu ölmeden göreceksin.

Güneş bu gün geç doğdu sabah olmasın diye.
Seneler geçse böyle inanmazmısın yine.
Yalvaran bakışlarla cennete gitsem diye.
Bu vatan bu topraklar cennet işte TÜRKİYE.

Al ın yazın silinmez gideceksin ebedi.
Dünya var Oİdukça hep yaşasın Türk rnilleti.
Bu cennet bizim için hepimizin cenneti,
inan bu vatan cennet yaşıyacak ebedi.

Türk işçisi köylüsü cumhuriyet yolunda,
ileri sanayide geldik yolun sonuna.
Bu imanla bu güçle çalışmanın sonunda.
Yeni bir cennet doğdu medeniyet yolunda.

Ender Okan
CHRYSLER

15



EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Soldan sağa :
1) Güç, kuvvet - Bir müzikli oyun. 2) Tar-

si notada duraklama işareti - Ismarlama. 3) ^ir
parti simgesi - Ege'de bir ada - Bir harfin oku
nuşu. 4) Bir bisküvi çeşidi, ismi - Tersi bir
sayı - Batarya. 5) Aslî olmayan - Tersi meşhur
bir paşanın lâkabı. 6) Bir hayvan - Bir marga
asker. 7) Bir soru - Bir tahıl - Tersi namjs.
8) Tersi inaş - Bir renk. 9) Kokulu bir bijki.
10) Ecdat, soy - Eski Anadoluda idarî bölüm
lerden. 11) Kuzu sesi - Din ve devlet işleijni
ayıran. 12) Kalburdan geçir - Binanın yabıl-
dığı yer - Bir toprak çeşidi.

m

Yukarıdan aşağıya :
1) Aramızdan ayrılan aziz insan. 2) Bir

yiyecek nevi - Vilâyet. 3) Eteklerde olur - Ge
lenek. 4) Tersi bir nota - Bir yerde oturma.
5) Bir spor aleti - Tersi liranın kısaltılmışı -
Görmeyen. 6) Alelacele - Asker. 7) Bir içki çe
şidi - Tersi ki liselerde bulunan. 8) Tersi bir
maden çeşidi - Bir kadın ismi. 9) Birinci ço
ğul şahıs - Bir para birimi - Bir ajans simgesi.
10) Yemek - Alışverişte kullanıl ır - Kemikler
de olur. 11) Paket taşıma aracı - ilâvesi. 12)
Geçmişi olmayan - Füze.

•  ■ J

Kocamın eldivenleri...

— Ehliyetimi size göstermek istemiyorum. Çünkü
oradaki resmim iyi çıkmamış.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa ;
1) Keban barajı. 2) Amon - Knakonu. 3)

Renault - ikam. 4) MKE - Si - Efe. 5) Ah - X -
Seyir. 6) Sa - Tacir - Pb. 7) Amine - En - ite.
8) Dere - Altay. 9) Tel - Lif - İl. 10) Keans -
Asam. 11) Ekli - Adanalı - 12) Se - Kiler - Tan.

Yukarıdan aşağıya :
1) Karmaşan - Kes. 2) Emekham - Teke.

3) Bone - ideal. 4) Ana - Nelnik. 5)"Us - Ter.
6) Balina - El - Al. 7) Ant - Ce - iade. 8) Ra -
Esin Afşar. 9) Akifer - An. 10) Jokey - itimat.
11) İna - İptal - La. 12) Umurbey - Kin.
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ÜYELERİMİZİN VE TÜM OKURLARIMIZIN 1974 YILINI VE KURBAN

BAYRAMLARINI KUTLAR, MUTLU VE SAĞLIK DOLU GÜNLER

DİLERİZ.

OTOMOBİL-İŞ

;■ A

OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ;
neşet ÖMER SOKAK NO. 20 KADIKÖY-İST,
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