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Ocak ayında büyük işçi lideri, Türk-iş
Başkanı Seyfi Demirsoy'u kaybettik. Büyük li
derin aramızdan ebediyen ayrı lması Türkiye'de
olduğu kadar dünya işçileri arasında da bü
yük üzüntü yarattı. Acımız sonsuzdur. Onun
Türk sendikacıl ığına yaptığı büyük hizmetin
semerelerini görmek tesel l imiz olmaktadır. Bu
konudaki yazı larımızı, Aydın Özeren'in kale
minden Başyazıda ve Hal il Tunç i le Alman
sendikacının konuşmalarını da i leriki sayfala
rımızda sunmaktayız.

Boş kalan Türk-iş Genel Başkanl ığına,
Türk-iş Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Hal il
Tunç'u, Genel Sekreterl ikten boşalan yere de
Şeker-iş Başkanı Sadık Şide'yi getirmiştir.
Yeni seçilenlerin başarı larının devamı içten
di leğimizdir.

Geçtiğimiz ay içinde Hükümet sorunu da
müsbet olarak neticelendiri ldi. C.H.P. i le M.
S.P. ortak olarak hükümeti kurdular. Bu su
retle üç ay süren bunal ım son buldu. Temenni
miz yeni hükümetin beklenen huzur ve ferahl ı
ğı bir an önce temin etmesidir. Hükümette yer
alan bakanların isimleri ilerki sayfalarımızda
yer almaktadır.

Ocakta sendikamız gene hareketl i bir ay
geçirdi . Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ça
lışmalar içinde büyük bir yer tuttu. Kaliteli Çe
lik işyeri i le ilgili uyuşmazl ık anlaşma ile son
buldu. Hatipoğlu, Fen-iş Alüminyum, Oto-Yol,
Servis Ticaret, ve Oto Yanşan işyerleri ile i l
gili görüşmeler devam etmektedir. Bunlarla
i lgi li haberlerimizi ilerki sayfalarımızda bula
caksınız.

Özel sektörle ilgili olarak Ertuğrul Soy-
sal'ın Eskişehir'de vermiş olduğu bir konfe
ransın özetini okurlarımızın bi lgisine ilerki
sayfalarımızda, basında çıktığı şekli ile ver
mekteyiz.

İş mevzuatı ile i lgi li tüzüklerin yayımına
devam etmekteyiz. Bu sayımızda Sosyal Sigor
talar Kurumu kanununa göre çıkarı lmış "Sos
yal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönet
meliği "ni yayınlamaktayız. Ancak tüzüğün u-
zunluğu nedeni ile bu sayıda yarısını vermek
teyiz. Önümüzdeki sayıda ikinci kısmını ya
yınlayacağız.

Dergimizin onbeşinci sayısını da içten
iyilik dilekleri ile sunmaktayız.

OTOMOBiL-İŞ



Büyük Liderin Ardından

Tüm çal ışanlar anladı lar ki kendi arala
rında nasıl bir lider çıkarmışlar.

Yalnız çalışanların değil bütün Türkiye
gerçeklerini görerek hareket eder, vatanını her
şeyden üstün tutardı. Hayatı boyunca birleşti
rici ve denge unsuru olmasını bilen büyük sen
dikacıl ık vecibesinden kendini kurtarmış, her
kesi sonuna kadar dinleyen, tabandan sendi
kacı alanına itilecek işçileri tesbit edebilen ve
ismen tanıyan isim arşivi gibiydi. Konunun
durumuna göre munisleşen, bazan kükreyen,
alacağı rey için taviz vermeyen ağzında puro
sunu çevire çevire konuşmasından çekinmeyen
büyük liderdi. Purosu onun dış görünüşü idi.
Bir özenti değildi.

1963 senesinde sendikacılığa başlama
ma rağmen onu eleştirecek güçte olmadığımı
açıkça söyleyebilirim. Benim yazdıklarım an
cak bir kısım intihalarım. Kaldı ki Türk sendi-

A. Aydın ÖZEREİM

1974 yılında işçi kesimine ilk vurulan
darbe muhakkak ki büyük lider Seyfi DEMİR-
SOY'un ölümüdür.

Dış ülkelerin sendikacıları, Türk-lş Kon-
federasyonu'na bağlı sendikalar. DISK'e bağlı
sendikaların yöneticileri ile işçi konularını ya
kından izleyen basın mensuplarının bir yerde
birleştikleri görüldü. Büyük liderin aramızdan
zamansız ayrı l ışını müştereken tesbit ediyor
lardı. Sağken yapmak istediklerini ebedi isti-
rahatgâhına giderken devam ediyordu. Parti
liderlerini. Basın mensuplarını, Disk'e bağlı yö
neticileri, Türk-iş Konfederasyonu binasında
toplanıyordu. Gerçek buydu, onun katafalkını
kimler,^bekledi, kimler önünden hürmetle eği
lerek geçti, bunları gördük.

kacılığında halen hizmette bulunan benim gi
bi birçok yöneticinin,,yönünü bazı arkadaşları
vasıtası ile vermiştir. Eğer şimdiye kadar üye
lerimize bazı hizmetler getirdikse bunun asıl
sahibi bizler değiliz.- Esas sahibi her zaman iş
çinin kalbinde yatan büyük lider Seyfi DE-
MlRSOY'dur. Aksi halde bizler de sizler gibi
günlük işlerimizle meşgul olmak için tezgâh
larımızın başındaydık.

Büyük acımızın yanında, yetişmelerinde
büyük hizmetleri olan 1963 sendikacıları ve
1947 sendikacı arkadaşlarının büyük bir kıs
mının izinden ayrılmamış olması memnuniyet
vericidir. Türkiye'nin gelecek günlerinde her
hangi bir tehlike karşısında bunu karşılayacak
sendikacıların var oluşu şüphe götürmez bir
gerçektir. Bunun yanında sendikacılar günlük
meseleleri dahi plânl ı ve'programlı yürütmek,
iç çekişmeleri bir yana bırakıp tabanda yöne
ticilerden hizmet bekliyen işçiler için şahsi
menfaatlerden uzak her türlü fedakârlığa gir
mek mecburiyetindedirler. Aksi halde denge
unsuru olacak bir liderin daha çıkmasına ma
ni olunur. Halbuki gelişen dünya ve bunun kar
şısında Türkiye'nin gerçeklerini dile getirecek
birçok Seyfi DEMİRSOY'lara ihtiyaç olduğu
unutulmamalıdır.

Büyük liderimizin ebedi istirahatgâhında
tedirgin edilmesine müsaade etmiyeceğiz.
önerdiği yoldan gideceğiz. Ona lâyık sendika
cılar olacağız. Bizde evsaflı sendika yönetici
leri yetiştirmekte azami dikkat ve gayret gös
tereceğiz. Sıkıştığımız zaman yine bize yol
gösteren, her zaman aramızda bulunan lideri
miz Seyfi DEMİRSOY olacaktır. Rahat uyu Bü
yük işçi.
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iş Yerlerimizi Tanıtıyoruz:
peyderpey dergimizde yayınlanacaktır.

sflNaVi

bu arada toplu-iş
Yeni iltihaklar ise

^ .ii

OTO-PAR San. ve Tic. A.Ş. Fabrikasının önden görünüşü.

Otopar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OTOPAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 1966

yılında 750 bin TL. sermaye ile kurulmuş olup,
hali hazırda Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ne
bağlı olarak çalışmaktadır.

Kurulduğu yıllar sadece Jawa motosik
letlerinin kadrosunu ve saç aksamını yapmak
ta idi. Gün geçtikçe artan çal ışmalar sonunda,
Skoda kamyonetlerinin karoseri ■je şasisini de
bünyesinde yapmağa başladı. Daha sonraki
yıllarda buna Jawa motorsiketlerinin ön furş
ve jant ı da eklenince fabrika halihazırdaki du
rumuna ulaştı.

Hammaddesinin ana kısmını teşkil eden
sac, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarından te
min edildikten sonra iş makinaları da gerekli
form verilmekte ve bilâhare montaj hatların-

^da yarı mamul hale getirilmektedir.
Amortisör Atölyesi ise hammaddesini

Avrupa'dan ithal edip. Otomat tezgâhlarında
işlemlere tabi tutulduktan sonra, montajını ya
pıp, amortisörleri satışa hazır vaziyete getir
mektedir.

Mamul hale gelen parçalar, aynı Hol-
ding'e bağlı bulunan Çelik Montaj Ticaret ve
Sanayi A.Ş.'ne sevk edilmektedir.

7000 metrekarelik bir satıh üzerinde ku
rulmuş bulunan işyeri 210 kişilik bir kütleyi
bünyesinde barındırmaktadır.

Sendikamızla OTOPAR Sanayi ve Tica

ret A.Ş. arasında yapılan toplu iş sözleşmesi
1.8.1973 tarihinden itibaren iki yıl sürel idir.
Bu toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin saat üc
retlerine birinci yıl 1.60 TL., ikinci yı l 1.60 TL.
zam sağlanmış olup, ayrıca sosyal yardımlar
da da artışlar temin edi lmiştir.

Sendikamız temsi lci leri aşağıdaki ad ve
soyadları yazıl ı üyelerimizden teşekkül etmek
tedir.

1) Şerif Özel (Baş tem. ve Sendika Onur
Kurulu üyesi)

2) Bahri Altıngök Sendika temsi lcisi
3) Tahsin Aktoprak
4) Yılmaz Yeniay ,, ,, .
5) Mehmet Ali Anık
6) Şükrü Bozkurt

ÖZÜR

Geçen sayıda bu sayfada yayınlamış ol
duğumuz OMTAŞ iş yeri temsi lci lerinin ya
zılışında sehven bir yanl ışlık olmuştur. Aşa
ğıdaki şekilde düzeltir, özür di leriz.
Mehmet öZTıjRK (Baş temsi lci)
ibrahim YILMAZ (Temsi lci)
Remzi KAYACIK (Temsilci)
Kâmil YİLMAZ (Disiplin Kurulu üyesi)
Bayram PARLAK (Disiplin Kurulu üyesi)
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Otomobil-iş Genel Başkanı A. Aydın ÖZEREN

Genel Başkanımızın
Türk-İş Kongresindeki
Konuşmasının Metni

abimiz, Türk'iş'in dışındaki teşküat'ın toplu
sözleşmesine gitmen eski dostluğun içinse e-
vet, onure etmen içinse hayır, çünkü bana öyle
öğretmedin seni en samimi hislerimle kınıyo
rum. Sen bana bu konuda bilgiler vermedinmi?
ben senden sendikacıl ığı böylemi öğrendim. İş
te bundan dolayı üzgünüm. Ya sen Kâzım Ye
tişmiş bir arkadaşım, senin ne işin vardı bu
toplantıda? sen Türk-iş'in üst kurul üyesi deği l-
rnisin? gene bunlara takılmış bir kaç sendikacı
arkadaşım var. İsimlerini söylemiyeceğim. Ben
utanıyorum, işte sözleşmenin şeref misafirle
rinden sonrada Holding'in avukatı KutatKubil ik
beyden birlikte Bi lgin beyde toplu iş sözleş
mesini imzaladıktan sonra beraberce düğün
çorbası lemisler.

(Geçen csayıdan devam)

Türk - iş'in Yönetim Kurulu üyelerini za
man zaman çağırmışızdır. Sendikamızın Toplu
İş sözleşmelerine gelmemişlerdir. Çok samimi
söylüyorum arkadaşlar saat üçretlerine aldığı
mız zamlar 100-125 kr. bu haklardan aşağı söz
leşmemiz yok. Bu da bir Veya iki tane çıkar. Şe
refim hakkı için doğru söylüyorum. Metal - iş
kolunda 160-170 kr saat ücreti izammı almışık
ama gelmezler. Bir bakıyoruz gazetelerde Türk-
Iş in dışındaki teşkilâtların Toplu sözleşme im
za merasiminde Türk-iş'in yöneticileri, bana
büyük hizmetleri olan. (Burada şu mikro
fondan konuşuyorsam onun bana gösterdiği
yakınl ık ve yetişmemdeki hizmetlerinden dola
yıdır). Açık söyleyeceğim, ibrahim Denizcier

Ey arkadaşlarım. Bizimkiler düğün değil-
mi? tabi çok kişinin işine gelmiyor. Hakkımızı
çeke çeke al ıyoruz. Kıymetli büyüklerim bizim
de sözleşmelerimize gelin. Ne olur lütfedin.
Elbet bizde sizlere bir yemek yediririz. Diğer
taraftan yine acı bir konu Türk-iş'in dışındaki
Cevher-iş'in Temsilci ler toplantısında bazı
sendikacılar var, bu damı tesadüf? ama ben
yalnız Türk-iş'in Yönetim Kurulu Üyesi Deri iş
Sendikası Başkanı için söylüyorum. Bu top-
tlda ne işin var?

Metal işçilerini bölmeğe hakkınız yok. Üst
teşekkül olarak çağırın "şurada şöyle davrana
caksınız,, deyin bizleri ikna edin. Bizde prog
ramımızı ona göre yapal ım. Ama bunları evvel
den söyleyin, yumurta kapıya gelince değil .

Bu arada size bir şey daha anlatacağım.
T.O.E işyerinde ikinci sene ücretlerde an

laşamadık. Grev kararı almak zorunluluğunu
duyduk. Sıkı Yönetiminde sıkı zamanı. Sayın
Başkanım beni çağırmış. AEG Toplu iş Sözleş
mesi yeni bitmiş ücret zamları 155-155 başka
nım tebrik etti. "Tebrik ederim Aydın iyi gidi
yorsun" dedi. Şu TOE'yi bağla TOE ordu yar
dımlaşmanın. Dediki "Ben O zamanın Üst Ko
mutanı ile bir yerde bulundum" görüşmüşler.
Aydın bunu bağla sendikalar için iyi olmaz.
Ben araya girdim. Beş kuruş daha verdiler. Ba
şımdan kaynar su dökülmüş gibi oldu. Türk-iş
Başkanının 5 kuruş zam artışını layık görüyor
lar. Bunun üzerine hemen greve çıktık. Açık
çası başkana yapılan hakareti temizlemekti.
Yanl ış anlamasınlar.

(Devamı gelecek sayıda)



Büyük işçi için ne dediler.
HALİL TUİMÇ'UN KONUŞMASI :

Türk-iş Genel Sekreteri Halil Tunç, Ge
nel Başkanı Demirsoy'un kabri başında şu ko
nuşmayı yapmıştır:

"Büyük liderler ölmez...
Büyük liderler sadece yüceleşir.
Bizim liderimiz, büyük liderimiz de öl

medi. Daha yüceleşti...
Türk işçileri adına, bu yüceliğin önünde

saygı ile eğiliyoruz. Sevgimiz daha da sonsuz
minnetimiz olabildiği kadar büyük...

O, Türk işçi Hareketine bir ömür adamış
tı. Her sayfası, şerefle, başarıyla, feragatle,
sevgi ile dolu bir ömür.

Türk Sendikacılık Hareketi de, kendini
onun amaçlarına adıyor.

O bizim herşeyimizdi... Genel Başkanı
mızdı. liderimizdi... Babamızdı.

O hep başımızda kalacak... O hep Türk-
İş'te aramızda olacak, kongrelerimizde başkan
lık yapacak... Toplu sözleşmelerimize imza a-
tacak... Başımız sıkıştığı zaman yine O'na ko
şacağız...

Sendikamız İcra Kumlu üyeleri. Büyük işçi'ye Maltepe
camiinde son vazifelerini yapıyorlar.

Sendikamız İcra Kurulu üyeleri, meıhırm Seyfi
DEMlRSOY'un cenaze merasiminde.

Başkanım, sevgi li başkanım...
Senden ayrılmıyoruz. Seni toprağa değil,

kalbimize gömüyoruz. Seni inançlarımızda ya
şatacağız. Seni, her gün biraz daha güçlene
cek olan Türk-iş'te yaşatacağız.

Başkanım, sevgi li başkanım...
Bizi bırakmıyorsun. Bizden ayrılmıyorsun.

Milyonlarca evlâdın babasız kalmıyor.
Sen bizim herşeyimizdin.
Yolundan ayrılmayacağız. Hatıran, bize

yol gösteren kutsal bir ışık olarak daima Türk-
iş'te parlayacak.

Başkan, sevgili başkanım, babamız bizim..
Saygımız, sevgimiz, sonsuz minnetimiz

seninle.
Sen de bizi bırakma...
Güle güle başkanım... Biraz sonra Türk-

iş'te buluşuruz..."
ALMAN SENDİKALAR BİRLİĞİ
temsilcisinin DEMİRSOY HAKKINDA
DEMECİ

Seyfi Demirsoy'un cenaze töreninde bu-
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Çiftçiler Ihtiiafı iie iigiii Yargıtay Kararı
Sendikamızla Çiftçiler Ticaret A.Ş. ara

sında 1972 yılma ait ücret ihtilâfı devam et
mektedir. İhti lâf sendika iie şirket arasında
özel hakem kurulunan intikal ettirilmişti. An
cak şirket, özel hakem görüşmelerinde üçün
cü hakeme itiraz etmiş ve reddetmişti. Ko
nu iş mahkemesine intikal etmiş, mahkeme
işverenin bu talebini reddetmişti. Bunun üze
rine işveren konuyu yargıtaya intikal ettirmiş
ti. Ancak Yagıtay mahkeme kararını tastik
ederek işveren talebini reddetmişti. Bundan

lunmak üsîere. Alman Sendikalar Birliği (DGB)'
ni temsilen Ankara'ya gelen Heinz Richter şu
demeci vermiştir :

"Kişi ler vardır, geçici dünyamızdaki var
l ıkları, tarihin sayfalarından dışarıya taşar.
Bunlardan birini Türkiye Cumhuriyeti kısa bir
süre önce kaybetti.

Belki Demirsoy, bir Lozan kahramanı, ül
kesini ustalıkla yönetip ikinci Dünya Savaşı
felâketinin dışında tutmasını başaran bir kap
tan değildi. Ama Demirsoy, Türkiye'nin gelmiş
geçmiş tarihinde, mutlu azınlıktan mutlu ço
ğunluğu yaratma kavgasını veren en güçlü ve
inançlı liderdi.

O, uluslararası sendikacıl ık hareketinde.
Anadolunun temiz, dürüst ama güçlü insanı
nın tipik temsilcisiydi.

Tabandan gelip en yüce mevkie ulaşan
bu kişinin alçak gönüllülüğü ve insan sevgisi,
O'nun en karakteristik çizgisidir.

Demirsoy'un kişiliğinde sadece Türk sen
dikacıl ığı değil. Alman sendikacılık hareketi
de güçlü liderini kaybetmiştir.

Ancak, Demirsoy'u belirli bir sınıfın lide
ri. olarak nitelemek olanak dışıdır. Gerçeklere
uymaz. Zira O'nun ülke ve ulus sevgisi her
şeyin üstündeydi. Bu nedenle Tükr ulusu bir
yüce liderini kaybetmiş oluyor. Hepimizin başı
sağolsun.

sonra Özel Hakem görüşmeleri tekrara başla
mış, bu kere işveren, sendika hakemine itiraz
ederek sendika hakemini reddetmişti. Bunun
üzerine iş mahkemesi tekrar işveren talebini
reddetmiş ve işverenin bu kararı temyiz et
mesi üzerine ihtilâf ikinci kere yargıtaya inti
kal etmişti. Bunun üzerine yargıtay 4.ncü Hu
kuk Dairesi 12.12.1973 tarih 973/14858-
9862 sayılı kararı ve oybirliği ile mahkeme ka
rarını tastik etmiştir. Böylece işverenin hake
mi red talebi ikinci kez kabul edilmemiştir.
Aşağıda kararı okurlarımızın bilgisine sunmak
üzere aynen neşretmekteyiz.

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

Sayı
Esas : Karar

973/14858 9862

YARGİTAY İLÂMI
Çiftçiler Ticaret ve Sanayii T.A.Ş. ile

Otomobil iş Sendikası aralarındaki uyuşmazlı
ğın halli için hakem atanan M. Fahri Kocaoğlu
ve Adnan Dizdar tarafından görüldüğü sırada
Çiftçi ler Ticaret Sanayii T.A.Ş. tarafından bazı
sebepler ileri sürülerek dâvaya bakmakta olan
bademlerin reddi istenilmesi üzerine İstanbul
8. İş Mahkemesince yapılan inceleme sonun
da, verilen hakem reddi isteğinin reddine ait
3.11.1973 gün ve 23 sayılı hükmün süresi
içinde Çiftçiler Ticaret ve Sanayii T.A.Ş. tara
fından temyiz edilmesi üzerine dosya incelen
di, gereği konuşuldu :

Hakemin reddi için ileri sürülen neden
lerin, usulün 521. maddesi yolu ile 29. mad
desinde anılan nedenlerden bulunmadığından
temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONAN
MASINA. 12.12.1973 gününde oybirliğiyle ka
rar verildi.

Başkan üye üye Üye
F. Müderrisoğlu N. Zafir M. Akan A. Gencer
karşılaştırıldı. Üye

imza Ş. Seyhun
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SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI :

İş kazaları ile meslek hastalıkları sonucu ölümlerde
.  , ... . . 1.1 1. -I GÜRBÜZ ERSANhaksahıplerıne aylık bağlanması s s k istanbul ihtivan,k sigonas,

işkazası veya Meslek hastalığı sonucu ö-
len sigortalının hak sahipleri şunlardır.

1  - Karısı,
Ölen sigortalının karısının sigortalı bir iş

te veya çeşitli emekli sandıklarına tabi bir işte
çalışması veya buralardan gelir veya aylık al
ması veyahut ev kadını olması haksahibi olma
sına engel değildir. Kadının şahsi bir geliri bu
lunsa dahi ölen sigortalı erkeğin haksahibidir.

2 - Ölen sigortalı kadın ise kocasnın hak
sahibi olabilmesi için, sigortalının ölümü tari
hinde çalışamıyacak durumda mâlul olması
veya 55 yaşını doldurmuş olması ve geçiminin
sigortalı kadın tarafından sağlandığının belge
lenmesi şarttır.

3 - Çocukları;
a) 18 yaşını doldurmamış çocuklaı,
b) Orta öğretim yapması (orta okul, lise.

sanat okulları, kollejler v.s.) halinde 20 yaşını
doldurmamış çocukları,

c) Yüksek öğrenim yapması halinde 25
yaşını doldurmamış çocukları

d) Yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak
durumda malûl çocukları,

e) Sosyal Sigortalar Kurumuna veya
Emekli Sandıklarına tâbi bir işte çalışmayan
ve buralardan gelir veya aylık almayan evlen
memiş, dul veya boşanmış kız çocukları,

4 - Eş ve çocuklardan artarsa ölen sigor
talının sağlığında geçimlerini sağladığı anası
ve babası.

Yukarıda sıralanan haksahiplerine bağla
nacak gelir sigortalının yıllık kazancı üzerin
den hesaplanır.

Yıllık kazanç, sigortalının geçici işgöre-
mezlik ödeneğine esas teşkil eden günlük ka
zancının 360 katıdır. Meselâ geçici işgöre-
mezlik ödeneğine esas teşkil eden günlük ka
zancı 50.— TL. olan sigortalının yıllık kazancı
50.— TL. X 360 = 18.000.— TL. dir.

Bunun % 7Ö i olan 12.600.— TL. haksa
hiplerine hisseleri oranında yıllık gelir olarak
bağlanır.

Eşin hissesi % 50 dir. Gelir alan çocuğu
yoksa hissesi üçte ikisidir.

2. Müdürü
Çocukların herbirinin hissesi % 25 dir.
Çocuklar anasız ve babasız kalmışlar ise

hisseleri % 50 dir.

Eş ve çocuklara bağlanan gelirlerin top
lamı sigortalının yıll ık kazancının % 70 ini
aşamaz. Aşarsa hisseleri orantıl ı olarak indiri
lir.

Ölüm tarihinde eş ve çocuklardan artar
sa ana ve baba haksahibi olabilirler.

Yukarıdaki misalimizde olduğu gibi yı llık
kazancı 18.000.— TL. olan sigortalının dul eşi
ve haksahibi durumunda 2 çocuğu varsa, yıll ık
kazancın % 70 şi olan 12600.—TL. den:

Eşine % 50 hesabiyle yıllık 6.300. TL.
ve aylık 525.— TL., çocukların % 25 hesabiy
le birine 263.— TL. diğerine 263.— aylık ola
rak bağlanır.

İşkazası veya meslek hastalığı sonucu ö-
len sigortalı için ayrıca ailesine veya cenazeyi
kaldırana (belgeleri karşıl ığı) 1000.— TL. ce
naze masrafı verilir.

işkazası veya meslek hastalığı sonucu ö-
lümlerde haksahiplerine aylık bağlanması için
sigortalının muayyen bir müddet çalışmış ol
ması şart değildir.

İşe girdiği günde dahi işkazası sonucu
ölen sigortalının haksahiplerine yukarıdaki e-
saslar dahilinde gelir bağlanır.

Ancak uzun süredenberi sigortalı olarak
çalışan sigortal ının işkazası veya meslek hasta
lıkları sonucu ölümü halinde, mal, mülk yaş
lılık ve ölüm sigortaları kol larının ölüm sigor
tası bölümündeki aylık bağlanma şartını da
yerine getirmesi halinde ayrıca bu sigorta ko
lundan da aylık bağlanır.

Bu halde fazla olana diğerinin yarısı ekle
nerek ödenir, örneğin işkazası sigortasından
haksahibi eşine 525.— TL, ölüm sigortası ko
lundan 400. TL. ayl ık hesap edi lmiş ise
525.— TL. ye 400 liranın yarısı olan 200 lira
eklenmek suretiyle eşe ayda 725. —TL. gelir
bağlanır.

Sigortalının ölümü taihinden itibaren 5
yıl geçmeden haksahiplerinin Kuruma yazılı
müracaatları gerekir.



BASINDAN :

Soysal: Özel Sektör geçmişte
çok hata yaptı
ERTUĞRUL SOYSAL : "SEÇİMLER TÜRKİYE'
DE BIRŞEYLER OLDUĞUNU İSPATLADI.
YÜZBIN AİLENİN MUTLULUĞU GERİDE
KALANLARIN YOKSULLUĞU PAHASINA

YÜRÜMEYECEKTİ" DEDİ.

Eskişehir (Özel)

Eskişehir Sanayi Odasında bir konferans
veren Ertuğrui Soysal, özel sektör ve Türk
sanayii konusundaki görüşlerini açıklamış,
"Bizim ekonomimiiz dışa bağlıdır. Ama kay
naklarımız dışa bağlı olmayı zorunlu kılmaya
cak kadar zengindir. Ne var ki Türkiye ekono
mik yolunu, hedeflerini ve yöntemini bir türlü
çizememiştir" demiştir.

Geçmişte özel sektörün pek çok hatalar
yaptığını belirten Soysal, "Sanayi seçiminde
hata yaptık, girişimci seçiminde hata yaptık,
yatırım yörelerinde hata yaptık, varlıklı grup
ların tüketimine yarayan teknolojiler aldık.
Sosyal adaleti sağlayamadık" demiş, son on
yılın gelişmesini anlatarak özetle şunları söy
lemiştir ;

"Özel kesim olmak ille de karşıl ığını ver
meden çok kazanmak deği ldi. Böyle gidi lirse
faşizm ya da komünizm kapıda nöbet tutuyor
du. Sektörler içinde önce uyanan gene sana
yiciler oldu. Uyanmak isteyen bencil ve etra
fa kör gözle bakan, bugünkü sorumsuz yaşan
tılarını sürdürmek isteyenler öncülere diş bi

liyorlardı. Ama son siyasi seçimler de.Türki
ye'de bir şeylerin değiştiğini ispatlıyordu. Bir
şeyler yapılmalıydı. Dünyada yoksul ülkeler,
ze^nginlerin lokmalarını boğazlarına tıkarken,
Türkiye'de yüz bin ailenin ekonomik mutlulu
ğu geride kalanların yoksulluğu pahasına yü
rümeyecekti. Bu oluşum kaçınılmazdır."

Halka açılma konusuna değinen Soysal,
"Bu hareket de bir dönüşüm, bir sorumluluğun
öncü hareketlerindendir. Sanayi açılacaktır,
küçükler de hesaplarıyla, hizmetleriyle açıla
caklardır. Endüstri politikamız mutlaka yenile
necektir" demiştir.

Kendi mutluluğunu kamunun mutluluğu
içinde gören bir özel kesim isteyen Soysal,
sözlerini şöyle tamamlamıştır ;

"Eğer beklenmedik siyasal olaylar olmaz
ve dünya ekonomisindeki karanlık konjonktür

'ülke ekonomisini altüst etmezse, önümüz sevi
yeli, saygıdeğer bir özel kesimin gelişeceği,
kötülerin yavaş yavaş silineceği temiz ve ay
dınl ık bir devre olacaktır."

(Milliyet, 24.1.1974)



SENDİKAL

HÜKÜMET, BÜLENT
ECEVİT'İN BAŞKANLIĞINDA
KURULDU

Geçtiğimiz ay içinde üç ayı
aşkın bir zaman içinde en bü
yük sorun olan hükümet kur
ma işi nihayet müsbet neti
ceye bağlandı. CHP ile MSP
ortak bir protokolle anlaştılar.
Yeni hükümet CHP Başkanı
Bülent Ecevit'in başkanlığın
da kuruldu. Yeni hükümette

CHP'den Orhan Eyüboğlu
Devlet, i. Hakkı Birler Devlet
Hasan Işık Milli Savunma. Tu
ran Güneş Dışişleri, Deniz
Baykal Maliye, Mustafa Üs-
tündağ Milli Eğitim, Erol Çe
vikçe Bayındırlık, Salâhattin
Cizrelioğlu Sağlık, Mahmut
Türkmenoğlu Gümrük, Ferda
Güley Ulaştırma, Önder Sav
Çalışma, Cahit Kayra Enerji,
Orhan Birgit Turizm, Ali To
puz imar, Mustafa Ok Köy -
Kooperatif, Ahmet Şener Or
man, Yılmaz Mete Spor ba
kanlıklarına getirilmişlerdir.
Hükümete ortak MSP'den ise
Necmettin Erbakan Başbakan
yardımcılarığına, Süleyman
Emre Devlet, Şevket Kazan
Adalet, Oğuzhan Asiltürk İç
işleri, Fehme Adak Ticaret,
Korkut Özal Tarım. Abdülke-
rim Doğru Sanayi bakanlıkla
rına getirilmişlerdir.

TÜRK SENDİKACILARI İÇİN
ÖNCÜ ARAŞTIRMA
KURSLARI

Türk-iş Konfederasyonu ve
AAFLi müştereken Türk Seıi'-
dikaciları için hazırladıkları
öncü araştırma kursları millî
araştırma merkezinin kurul
masını hızlandıracak ve bü

tün sendikalara toplu müzake
reler için daha etkili istatisti-
ki bilgiler temin edecektir.

Bu merkezin kurulması için
münasebetler Türk-iş'le AAF
Lİ arasında 1972 ilkbaharında
başlamıştır. Kursların birisi
birinci sınıf sendikacılar için
1972'nin Kasım ayında, diğe

ri de geçen ' Temmuz ayında
yapılmıştır. Eğitime giren her
sendikacının toplu sözleşme
sini incelemek (analiz etmek)
tedrisatın bir bölümü idi.

Araştırma merkezinin çekir
değini teşkil edecek 1. sınıf
sendikacılar tarafından 100

den fazla sözleşme incelen
miş bulunmaktadır. İkinci se
minere iştirak edenler bu sa
yıya 80 doküman daha ilâve
etmişlerdir. Bu iki grup yap
mış oldukları çalışma ile mer
kezin kurulmasına kifayetli
çalışma yapamadıkları inancı
içerisinde, Ankara'da 4 gün

süre ile müşterek bir konfe
ransa iştirak ettiler.

Konferansa AAFLI 'den E-
mansuel Beggs başkanlık yap
tı. Verilmiş bulunan iki eği
tim programının da yöneticisi
idi. Merkeze temin edilecek
malzeme, personel ve poterial
problemleri üzeı inde durdu.
Bütün iştirakçiler malzemenin
kifayetsiz olduğunu, diğer sen
dika sözleşmelerinin de ince
lenmesi suretiyle daha fazla
malûmat ve doküman elde e-
dilmesi -inancı içerisinde ol
duklarını belirttiler.

ikinci sınıf eğitime iştirak
edenlerden bir kişi 1. sınıf e-
ğitime iştirak etti gerekçesi
i le 2. eğitim programına işti
rak edememiştir.

YUNANİSTAN :
YUNAN FAŞİST HÜKÜMETİ
12 SENDİKA YETKİLİSİNİ
TEVKİF ETTİ

Yunan askerî hükümeti
1973 yılı Kasım ayı sonların
da greve teşebbüs edenleri
bastırmışlardır. 1967 askerî
darbeden bu yana vergi yükü
altında ezi len 600 işçi He sen
dika 3 Aralıkta işi durdurmak
suretiyle protesto yapmak is
temiş, ancak ordu yetkilileri
grevden mesul bulduğu 12
sendika liderini tevkif etmiş
tir. işçinin bu huzursuzluğu
ordu yetkililerini fazlasıyla
korkuttuğunu göstermektedir.
Yunan işçi konfederasyonu
enflasyon nedeniyle % 25-40
arasında ücret artışı talep et
mekte olduğunu açıklamıştır.
Bu talep 1973 sonunda % 23
İdi.
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HABERLER
A.B.D. OTOMOBİL
ENDÜSTRİSİNDE TENSİKAT

Enerji krizi neticesi otomo
bil satışlarının düşmesi neti
cesi Ford şirketi 1973 yılı 3
aylık istihsaline göre 1974 de
% 26 oranında istihsali azal
tacağını ilân etti. 4500 işçiyi
zaman zaman 2500 işçiyi de
toptan işten çıkarmıştır.

General Motor ve Chrysler
de 1974 ilk çeyreğinde istih
sali % 25.4 azaltacağını ilân
etmiştir. Bu oran 265.000 va
sıtaya tekabül etmektedir.
Chrysler ise istihsalde % 28.3
oranında azaltma yapacağını
açıklamıştır. Amerika'da oto
mobil endüstrisindeki ekono
mik krizi 60.000 işçinin işini
kaybetmesine yol açmıştır.

DERNEKLER KANUNUNDAKİ
DEĞİŞİKLİKLER İPTAL EDİLDİ

Dernekler Kanunundaki de
ğişikliklerin anaycsaya aykırı
olduğu gerekçesi ile C.H.P.
nin anayasaya yaptığı müra
caat üzerine Anayasa Mahke
mesi verdiği kararla değişen
maddelerin bazılarını iptal et
miştir.

Dernekler kanunundaki de
ğişikliklerle, öğlencilerin der
nek kurma hakları bazı sıkı
şartlara bağlanmış, dernekle
rin bildiri yayınlama hakları
kayıtlara bağlanmıştı . Bilhas
sa sendikaların bildiri şartla
rına uyma zorunluğu, sendikal
faatliyetleri sıkı kayıt altına
almıştı. Bu gibi kayıtları ge

tiren hükümlerin iptali ile der
neklerin faaliyetlerinde ferah

lık olacağından, bilhassa sen
dikal çevrelerde Anayasa

mahkemesi kararı memnuni

yet yaratmıştır.

İŞÇİ DÖVİZLERİ
16 MİLYARA YAKLAŞIYOR

Yurt dışında çal ışan işçile
rin memlekete gönderdikleri
dövizler 1973 yılında epeyce
artış göstermiştir. Igililerin be
lirttiklerine göre gönderilen
dövizler 16 milyara yaklaş
maktadır. ilerde işçilerin yur
da dönmesi ihtimaline karşı
bu dövizlerin istihdam yarat
mak için yatırım' sahalarına

kaydırılması için çaba sarfe-
dilmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışında
çalışan işçilerimizin büyük
bunalım içinde oldukları ve
çoğunun ruhi buhran geçirdik
leri belirtilmektedir. Bu konu

da araştırma yapan Ege Üni
versitesi uzmanlarından Dr.

Sadi Er, işçilerimizin yabancı
bir muhitte olması ve gele
ceklerinden endişeli bulunma
ları bu durumu yarattığını söy
lemektedir.

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK
ORANİ ARTİYOR

Maliye Bakanl ığının açıkla
masına göre Türkiye'deki işsiz
sayısı 1972 yılına göre % 3.8

artmıştır. Bu duruma göre iş
siz sayısı 1 milyon 700 bine
ulaşmıştır. Yapılan açıklama
lara göre işsiz sayısının çok
olduğu ülkeler arasında Türki
ye birinci sırayı işgal etmek
tedir.

ilgililer bu sorunun bir an
önce eîe alınmaması halinde
Türkiye için büyük problemler
yaratacağını belirtmektedirler. "

TEMKİN-İŞ DE TÜRK METAL
SENDİKASINA İLTİHAK ETTİ

Temkin-iş Sendikası olağan
genel kurulu 20 Ocakta Anka
ra'da yapıldı. Kongrede itti
fakla Türk Metal Sendikasına

iltihak kararı alınmıştır. Ge
nel Kurulda, Başkanl ığa Fevzi

'

Temkin-lş Başkanlığına tekrar
seçilen Fevzi KORKMAZ

Korkmaz, Genel Sekreterliğe
Ahmet Konca, Başkan vekilli
ğine Metin Tonbul, Mali sek

reterliğe Tacettin Esenova,
Eğitim ve teşkilâtlanma sek
reterliğine de Mahmet Şanlı
seçilmişlerdir.
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TOPLU - İŞ SÖZLEŞMELERİ
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

Sendikamızla, Gebze - Çayırova'da kurulu
KALİTELİ ÇELİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
işverenleri arasında devam eden Toplu-iş söz
leşmesi müzakereleri anlaşma ile nihayete er
miştir.

Geçen sayılarımızda da bilirttiğimiz gibi
uzun süredir devam eden görüşmeler anlaşma
i le neticelenmemiş olup uyuşmazl ığa intikal
etmişti. Uzlaştırma kurulunun teşekkülünde de
anlaşma olamamış ve kurul başkanının mahke
me tarafından seçilmesi öngörülmüştür. Gebze-
iş Mahkemesi tarafından seçilen 3 ncü hakem
Av. Orhan Düzgün başkanl ığında Uzlaştırma
Kurulu çalışmalarına 15.1.1974 tarihinde baş
lamıştır. İhtilâflı maddelerin kotarılmasında bü
yük emeği olan kurul üyeleri zaman zaman geç
saatlere kadar çalışmalarını sürdürmüşler ve
neticede taraflarıda ikna ederek kararları oy
birliği ile vermişlerdir.

Daha henüz yeni kurulmuş olup, halen
normal kapasite ile çalışılmayan bu işyerinde
birinci dönem Toplu-İş Sözleşmesi ile üyeleri
mizin saat ücretleri 275 kuruş arttırılmıştır. Bu
arada üyelerimize sağlanan menfaatlerden ba
zıları aşağıda belirtilmiştir.

— Toplu-iş Sözleşmesi 1 Ekim 1973 tari-
Vhinden itibaren iki yıl ücret zamlarınında ayni

tarihten uygulanması.

— Sendika temsilcisinin bulunduğu Di
siplin kurulu teşekkülü,

— 24 Temmuz günü işçi Bayramı olarak
kabulu ve ücretl i izin veri lmesi,

— İhbar tazminatlarına birer hafta i lâve
edilerek ödenmesi,

— Kıdem tazminatları, her yıl için 21
lük ücret verilmesi,

— Asgari ücretin 325 kuruş olması,
— S.S.K. tarafından ödenmiyen ilk iki-

günü işveren tarafından ödenmesi,
— Yıllık izin sürelerine 3 gün i lâve edil

mesi.

— Üyelere her yıl bir maaş tutarında ik
ramiye verilmesi,

— Üyelerin saat ücretlerine birinci yı l
125 kuruş, ikinci yıl 150 kuruş zam yapılması,

— üyelere her yıl 300 TL. net yakacak
yardımı yapılması,

— üyelere tahsildeki çocukları için.
İlkokuldaki her bir çocuk için net 100 TL.
Orta Okuldaki her bir çocuk için net 200
TL.

Lisedeki her bir çocuk için net 250 TL.
Yüksek okuldaki her bir çocuk için net
300 TL.
Ayrıca Evlenme, Doğum, ölüm ve Çocuk-

yardımı gibi bir çok yeni haklar sağlanmış bu-

-f-*'
M

Fen-İş Alüminyum San A.Ş. loplu-ış Sözleşmesi müzakerelerinden bir görünüş.
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Sendikamız ile Oto-Yol San. A.Ş. arasında başlayan 3. dönem Toplu-iş Sözleşmesinin ilk toplantısı.

lunmaktadır. Protokol imzalanmış olup Sözleş
me redaksöyonu tamamlanınca imzalanacaktır.

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ VE
TİCARET A.Ş.

Sendikamızla birinci dönem Toplu-iş söz
leşmesi müzakerelerine, 27 Aral ık 1973 tari
hinde başlanan Gebze-Çayırova'da kurulu FEN
İŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ VE TTİCARET A.Ş.
İşverenleri ile Sendikamız arasında bu güne
kadar dört toplantı yapıllmıştır. Sendikamız ta
rafından veri len Toplu Sözleşme tasarısı üze
rinden yapı lan müzakereler her ne kadar olum
lu gitmesine rağmen birinci turda ( ) mad
de ertelenmiş bulunmaktadır, ikinci tur görüş
melerine 1 Şubat 1974 tarihinde devam edile
cek bu görüşmelerde de bir anlaşma imkanı bu
lunmaz ise gerek presödürün uygulanmasına
gidilerek uyuşmazl ık tutanağı tutulacaktır.

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ

İkinci dönem Toplu Sözleşme müzakere
lerine 27 Aralık 1974 günü başladığımız FIA-
TIPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ ile toplantılar
devam etmektedir. işverenler Sendikası
(MESS)'in toplantılarda olumsuz hareket et
mesi nedeni ile müzakerelerin uzamasına se^
bep olmaktadır. Bugüne kadar üç toplantı ya
pı lmış ve (38) madde ertelenmiştir. Gelecek
toplantının 4 Şubat 1974 tarihinde yapılması
kararlaştırılmıştır.

OTO YOL SAİMAYİI A.Ş.
Sendikamızın, Kartal - Maltepe Gülsuyu

mevkiinde kurulu OTO-YOL SANAYİ A.Ş. iş
verenleri arasındaki üçüncü dönem toplu-iş
sözleşmesi yetkisi çıkmış olup, ilk toplantı 22
Ocak 1974 günü Fabrika Müdürlüğünde ya
pılmıştır. Bu toplantıya Federasyonumuz Baş
kanı Enver Kaya ile Başkan Vekili ve Sendika
mızın Genel Başkanı A. Aydın Özeren de işti
rak etmişlerdir. Yetki belgeleri ile Sözleşme
taslağının verildiği toplantı 5 Şubat 1974 ta
rihine bırakı lmıştır.
SERVİS TİCARET ve LİMİTED ŞİRKETİ

Sendikamız, İstanbul - Şişli'de kurulu
SERVİS TİCARET LIMİTTED ŞİRKETİ işyeri ile
toplu sözleşme görüşmeleri 21 Ocak 1974
tarihinde başlamıştır. Volksvvagen servisi ola
rak faaliyette bulunan işyerinde Sendikamızın
ikinci dönem toplu-iş sözleşmesi tasarısını
vermiş ve toplantılara devam edilmektedir.
OTO YAN SAN ORTAKLIĞI

Sendikamızın, teşkilâtlandırılarak bün
yemize katıldığı ve Kartal - Yunus'ta kurulu
OTO YAN SAN ORTAKLIĞI işyerinde toplu-iş
sözleşme yetkisi al ınmıştır. Yetki kesinleştik
ten sonra işveren toplantıya davet edilmiş ve
ilk toplantı 24 Ocak 1974 tairhinde yapılmış
tır. Sözleşme taslağı ve yetki belgeleri veril
dikten sonra kanuni Grev ve Lokavt'a katıla-
mıyacak işçiler tespit edi lmiş ve toplantı 11
Şubat 1974 tarihine bırakılmıştır.
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4792 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN DE
ĞİŞİK 20 NCİ MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLAN

MIŞ BULUNAN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ. 2 HAZİRAN 1973
TARİH VE 14552 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIN
LANMIŞTIR. GEÇİCİ 2 VE 6 NCİ MADDELERİNİN
HARİCİNDEKİ HÜKÜMLERİ YAYIN TARİHİ İLE YÜ
RÜRLÜĞE GİREN YÖNETMELİĞİ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞID.A AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi
Yönetmeliği

ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN:

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

I. BÖLÜM
Kapsam - konut kredisinden yararlanma yollan:

Kapsam:
Madde 1 — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kuru

mu Yasasının (Kanununun) 344 sayılı Yasa (Kanun)
ile değişik 20 nci maddesi uyarınca sigortalılara açı
lacak konut kredisi ile sigortalılara verilmek üzere
Kurumca yaptırılacak toplu konutlarla ilgili işlemler bu
Yönetmeliğe göre yürütülür.

Kredi politkası:
Madde 2 — Kurum, kooperatiflerin konut kredi

si isteklerini karşılamada ve kendisinin yaptıracağı si
gortalı konutlarında, yurt düzeyinde dengeli bir dağı
lımı sağlamak amaciyle sigortalı sayısını, konut ihti
yacını, genel konut politikasını ve yersel özellikleri
gözönünde bulundurur.

Krediden yararlanma yolları:
Madde 3 — Sigortalılar konut kredisinden:
a) Kurumca yaptırılan konutlardan verilmek sure

tiyle veya,
b) Sigortalı yapı kooperatifleri yolu ile, yararla

nırlar.

II. BÖLÜM
Krediden yararlanma koşulları, krediden

yararlanamıyacaklar
Krediden yararianma koşulları:
Madde 4 — Konut kredisinden yararlanabilmek

için;
I — Genel koşullar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Mümeyyiz ve 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
c) Kredi için Kuruma başvurma tarihinden önce

ki son üç aylık bordro döneminin son gününden geri
ye doğru beş yıldan beri bütün sigorta kollarına tabi
olarak çalışmakta bulunmak ve bu süre içerisinde en
az 1000 günlük pirim ödemiş olmak,

zorunludur.

Sigortalılık sürelerinin ve prim ödeme gün sayı
larının hesabında; askerlikte, hükümlülükle sonuçlan
mayan tutuklulukta geçen süetler ile iş kazaları, mes
lek hastalıkları, hastalık veya analık sigortalarından ge
çici işgöremezlik ödeneği alınan süreler hesaba katıl
maz. Hesaplama bu süreler kadar geriye gidilerek ya
pılır.

İşin özelliğine göre, sürekli çalıştırmayı gereKtir-
meyen işyerlerindeki sigortalıların (a) ve (b) fıkrala
rındaki koşullarla birlikte bütün sigorta kolları İçin
1000 gün prim ödemiş olmaları yeterlidir.

II Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılan ülkerer-
de çalışanlarla ilgili koşullar:

•'Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılan ve bu cm-
laşmalara göre ilk işe girdikleri tarih ve sigortalılık
süreleri Türkiye'de başlamış ve Türkiye'de geçmiş gi
bi sayılan ülkelerdeki Türk işçilerinden kredi için Ku
ruma başvurma tarihinden önceki son üç aylık bordro
döneminin son gününden geriye doğru en az bir yıl
dan beri çalışma izni almış olarak ücretle çalışmakta
bulunan ve bu süre içinde en az 200 gün prim öde
yenler konut kredisinden yararlanırlar."

III — II sınırı ve işyeri koşulu:

I. Bentteki koşulları taşıyanlara kredi tahsisi, esas
olarak çalıştıkları işyerinin bulunduğu il sınırları içe
risindeki bir konuta istekli olmalarına bağlıdır.

Ancak:

85 m2 den küçük yapı alanlı konutlara istekli
olanlarla, II. bentte sözü edilen sigortalılar için bu ko
şul aranmaz.

85 m2. den çok yapı alanlı konutlara istekli olup
da Istanbul-Izmit gibi oturma ve işyeri birbirine karı
şan illerde oturan sigortalıların oturdukları il sınırları
içinde.

İşin niteliği itibariyle sigorta piriminin ödendiği
işyerinin bulunduğu il sınırları dışında çeşitli yerlerde

- çalışan sigortalılar da fiilen en çok çalıştıkları yerde
yapılacak konutlar için.

Konut kredisinden yararlanabilirler. 17 nci mad
de hükmü saklıdır.
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IV — Saklı haklar:
Kurumca hazırlanan ana sözleşmeye göre kurul

muş ve arsalarını almış olan kooperatiflerin krediden
yararlanma koşullarını taşıyan ortakları ile Kurumca
yaptırılacak konutlar için konut kredisinden yararlan
ma koşullarını haiz olarak başvuranlardan: istekleri
dışında aysa, (Kanun), yargı veya idarî kararlarla si
gortalılıklarını yitirenler veya ölenlerin konut kredisin
den yararlanma hakları saklıdır.

Krediden yararlanamıyacaklar:
Madde 5 — Krediden yararlanma niteliğinde olan

lardan;

a) Kendilerinin, eşlerinin veya velâyetleri altın
daki çocuklarının yurt içinde oturmaya elverişli bir
konutu olanlar, (Oturulamıyacak derecede harap ve
yapı kullanma izni verilemiyen binalar konut sayıl
maz.),

b) Kendisi, eşi veya velâyetleri altındaki çocuk
ları paylı veya ortaklaşa bir veya birkaç konuta sahip
olanlardan; kendilerine bir konut tutarı kadar veya da
ha çok pay düşenler,

c) Kendileri veya eşleri aynı amaçla kurulmuş
başka bir sigortalı yapı kooperatifine ortak olanlar,

d) Kendileri veya eşleri daha önce herhangi bir
konut kredisinden yararlanmış olanlar,

e) Yasa (Kanun) ile şurulu Emekli Sandığına
bağlı bir işyerinden emekli olup da Sosyal Güvenlik
Anlaşması yapılan yabancı bir ülkede çalışanlar.

Konut kredisinden yararlanamazlar.

İKİNCİ KISIM
Konut kredilerinin sigortalı yapı kooperatifleri

yolu ile kullandırılması
I. BÖLÜM

Kooperatif kurma ve kuruluş belgeleri
Kooperatif kurma:
Madde 6 — Sigortalı yapı kooperatifleri yolu ile

konut edinmek isteyen sigortalıların, 1163 sayılı Koo
peratifler Yasası (Kanunun) hükümlerine uygun ola
rak Kurumca hazırlanan ve Ticaret ve İmar ve iskân
Bakanlıklarınca onaylanan "Ana Sözleşme"ye göre bir
sigortalı yapı kooperatifi kurmaları veya bu şekilde
kurulmuş bir sigortalı yapı kooperatifine ortak olma
ları gerekir.

Kuruluş belgeleri:
Madde 7 — Kooperatifler, Kurumdan kredi iste

mesinden önce;
a) Kooperatif Ana Sözleşmesinin Ticaret Bakanlı

ğınca onaylı iki nüshasını, (Biri Noterlikçe onaylı ola
bilir.)

b) Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Sicili
Gazetesinin iki nüshasını,

c) Kooperatif Yönetim Kurulu üyelerini gösteren
Genel Kurul Tutanağının aslı veya noterlikçe onaylı 2
örneği ile kooperatifi temsile yetkili olanların imza
sirkülerinin noterlikçe onaylı iki nüsha yükümlenme
belgesini (taahhütnameyi.)

Kurumun o bölgedeki şubesine bir yazı ekinde
verirler.

II. BÖLÜM
Arsa ile ilgili işlemler

Arsa ekspertiz belgeleri:
Madde 8 — Kooperatiflerin kendi olanakları ile

alasakları arsalar, satın alınmadan önce Kurumca eks
pertiz yapılır.

Ekspertiz yapılabilmesi için kooperatiflerce arsa
ların;

a) Satış fiyatını gösterir mal sahibinden alacak
ları öneri mektubunun,

b) Tapularının veya noterden onaylı örneklerinin
veya fotokopilerinin,

c) Carî yıla ilişkin Belediyeden onaylı Genel
Parselâsyon durumunu gösterir plân ve mar durumu
nu- gösterir belgenin,

d) Çaplarının veya onaylı örneklerinin,
e) Yol, su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik

gibi dış tesislerden hangilerinin Belediye, hangilerinin
kooperatifçe yapılacağını gösterir Belediyeden alınmış
belgenin,

f) Dış tesislerden, kooperatifçe yaptırılacak olan
ların kaça mal olacağını gösterir Belediyeden veya
ilgili dairelerden alınmış keşif özetinin veya bu konu
da bir belgenin,

ikişer nüshasının,
g) Gerektiğinde, zemin emniyet gerilme raporu,

yol kotuna bağlı olarak düzenlenmiş plânkote, zemin
suyu raporu ile lüzumlu sair belgelerden üçer nüsha
sının.

Arsa Ekspertiz istem yazısı ekinde Kurumun o
bölgedeki Şubesine verilmesi gereklidir.

Arsa Ekspertizi:
Madde 9 — Kurumca ekspertizi istenilen arsala

rın imar durumu, rayiç değeri, yol, su, elektrik, kana
lizasyon veya fosseptik, kazı ve diğer teknik özellik
leri ile yer ve fiyat bakımından sigortalı konutları ya
pımına elverişli olup olmadığı incelenir, satın alın
masına izin verilip verilmediği kooperatife bildirilir.

Ancak, Kurumun izni olmadan satın alınmış arsa

larda da aynı inceleme yapılır ve Kurumca uygun bu
lunmayan arsaların üzerine yapılacak konutlar ile imar
durumu tek kata izinli arsalar için kredi kulandırılmaz.

III. BÖLÜM
Konut kredisinin esasları

Arsaların ipotekli ve şüyulu olmaması:
Madde 10 — Arsaları, ipotek, şüyuu ve başka yol

la sınırlı kooperatiflere konut kredisi verilmez.
Ancak, gecekondu önleme bölgelerinde 775 sayılı

Yasa (Kanun) gereğince satın alınan arsalar. Kuruma
birinci derecede ipotek edilmek kaydiyle satın alındı
ğı kuruluş yararına ikinci derecede ipotekli olsa da
kredi kullandırılır.

Arsanın Belediye sınırları içinde olması:
Madde 11 — il ve ilçe Merkezlerinin Belediye

sınırları dışında kalan ve nüfusu onbinden az olan yer
lerde yapılacak konutlar için kredi verilmez.

Ancak, Kurumca yapılacak inceleme sonucu iş
ve yerleşme yönünden gelişeceği beliren ve Kurum

(Devamı sayfa 15'de)
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Bizim Köşemiz:
DOĞUM :

Ahmet Tilki'nin TUNCAY adında erkek,
Behçet Oral'm NURTEN adında kız,
Yaşarettin Demirci'nin CEM adında erkek,
i. Hakkı öztemei'in KÂMİL adında erkek,
İbrahim Şen'in NURAY adında kız,
Recep Ballı'nın TURGUT admda erkek,
Mustafa Gökalp'ın AYNUR adında kız,
Fevzi Köstek'in SELMA adında kız,
İlhan Yüzak'ın YAŞAR adında erkek,
Tuncay Varol'un KORAY adında erkek,
Salih Sarıca'nın GÜNER adında kız,
Mesim Ertuğrul'un BÜLENT adında erkek
Şefik Demir'in ENGİN adında erkek.
Mustafa Şişli'nin DURMUŞ adında erkek,
Fevzi Tanrıöver'in ELİF adında kız,
Ali Parlakkılıç'ın MUSTAFA adında erkek,
İsmet Kasımoğlu'nun ZEKİ adında erkek.

TOE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Ahmet Duman'ın MEHMET adında erkek,
Mehmet Kaplan'ın EMEL adında kız,
Mehmet Göbet'in ZERRİN adında kız,
Ömer Çakır'ın İLKNUR adında kız,
Ali Göbet'in ERCAN adında erkek.

— ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden.
Şükrü Karaoğlan'ın AYDİN adında erkek,
Hüseyin Çay'ın MEHMET admda erkek,
Refik Tuban'ın GÜRKAN adında erkek.
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne

ve babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıh
hatli ömür dileriz.

EVLENME

— CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden,
Mehmet Uysal ile Nurten Uysal (Bayındır),
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— CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. Işyeirnde çalı
şan üyelerimizden.
Muzaffer Armutçuoğlu'nun BELGİN adında
kız.

Sabahattin Ahi ile F. Sema Ahi (Uyumaz).
Salih Öztürk ile Fatma Öztürk (Çapur),
Doğan Çağdaş ile Dilek Çağdaş (Ongurus).
Tanar Doğan ile Nuriye Doğan (Arınan),
Şükrü Kahraman ile Melâhat Kahraman
(Tuğcu),

ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerinde
çalışan üyemiz.
Fahri Koçyiiğt ile Saliha Koçyiğit,
toe Türk otomotiv endüstrileri
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,
Osman Türker ile Nazmiye Türker,
Engin Kuntay ile Erdoğan Serdar,
Evlenmişlerdir. Yeni evlileri içtenlikle kut-
ömür boyu mutluluklar dileriz.lar

ÖLÜM :

toe Türk otomotiv endüstrileri
A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden,
İsmail Kazan,ın annesi,
Hüseyin Berber'in kayınvaldesi.
İhsan Uyar'ın oğlu,
Selâhattin Kocaoğlu'nun kızı,
Hüseyin Çayır'ın kızı,
Hamdi Bingöl'ün oğlu,
Tevfik ve Seçim Vardak'ın babaları.
Üyemiz Hasan Vardak.

ECA PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin
de çal ışan üyemiz,
Osman Özavcı'nın oğlu.

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çal ı
şan üyelerimizden.
İsrafil Inan'ın oğlu,
Nihat Kalbinur'un oğlu,
Mehmet Tetik'in babası,
Mütellim Bayır'ın oğlu,
İbrahim Şen'in annesi,
Hulusi Taş'ın oğlu.

"i
Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhume

leri rahmetle anar, kederli üyelerimizin acıla
rını paylaşarak başsağlığı dileriz.



Şiir Köşemiz :

ACI HABER

Durup dinlenmek yok çal ışmak gerek.
Engel ler kalkacak artık aradan
Muhakkak diki lsin sağlam bindirek,
işçinin emeği çıkar oradan.

Rakamlar yükselir pahalılık var,

Sendika olmazsa buna kim bakar.

Olmaz yoktan geçim, çünkü gelir dar.
Yoktur başka çare aktan karadan.

Hakkını almazsan çünkü verilmez,
isteme usulü zorla görülmez.
Kanunun evine kolsuz girilmez.
Çıkar al ın terin gerçek buradan.

Sendikacıl ığın sırrını bilen,
Türk-iş sözü ile akla ilk gelen
Seyfi Demirsoy'dur acıyı silen
Kurtuluruz belki şansdan kuradan.

Saygıyla eği lir seni anarız.
Bütün Türk işçisi sana yanarız.
Fatiha okuruz dua sunarız.

Duamız kabul et Ulu Yaradan,

Ondört ocak günü haberler acı

Göç etti dünyadan bir sendikacı
Emanet eyledi bize bu tacı,
Recep baş sağl ığı diler sıradan.

Recep UÇAR
Feniş Alüminyum

ALIN YAZIM

Haykırsam, beni duyacak mısın
Bu ne haldir, diyecek misin.
Bana ellerini uzatacak mısın.
Şu yalancı dünyada arkadaş olacak mısın.

Uzakta durup, hep bakacak mısın.
Hasretinle, beni yakacak mısın.
Kapına gelsem, beni kovacak mısın.
Deli diye, yoksa gülecek misin.

Benim ufacık dünyamsın
içinde ağlayıp, güldüğüm bahtımsın.
Bana bu kadar cefa edemezsin
Çünkü! sen benim alı nyazımsın.

Hasan HARPUTLU
Makina Takım End.

tüzükler

(Baştarafı sayfa 13'de)

ipoteğinin güvencesini sarsmıyacağı anlaşılan yerlerde
bu koşul aranmaz.

Ortak sayısı:
Madde 12 — Kredi verilebilmesi için kooperatif

ortak sayısının 30 dan az olmaması kaydı ile satın
alınan arsa üzerinde imar durumuna ğöre yapılması
gereken en çok konut sayısından az olmaması zorun
ludur.

Karı kocanın ortaklığı:
Madde 13 — Kredi alacak nitelikte olan kan ve

kocanın konut kredisi istemeleri halinde, ikisine bir
konut için eşit oranda kredi kullandırılır.

Kredi koşullarının aranma süresi:
Madde 14 — Konut kredisi tahsis edilen sigor

talılardan, bu konudaki Müdürler Kurulu kararından
sonra krediden yararlanma koşul larını yitirenlerin hak
ları saklı kalır.

Ortak değişikliklerinde bu tarih ve yeni alınan
ortak için kooperatifçe Kurumun o bölgedeki şubesine
yapılan kredi istemi tarihidir.

Yapılmış ve yapılmakta olan konutlar:
Madde 15 — Yapılmış ve ne oranda olursa ol

sun yapılmakta olan konutlar için kredi verilmez.
İpotek ve iştfra:
Madde 16 — Konut kredisi, arsaların mevcut ve

ileride kazanacağı değerleri de içine alacak biçimde
Kuruma ancak birinci derecede ipoteği karşılığında
kullandırılır.

Kredinin kullahdırılmasından önce taşınmaz ma

lın tapu kütüğüne, kredinin %25 fazlası ile ipotek ve
borçlanma sözleşmesi ve örneği Kurumca düzenlenen
iştira talepnamesinin tescili zorunludur.

(Devamı gelecek sayıda)
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
9  10 11 12

Soldan sağa :
1 — Türkiye'nin en büyük işçi örgütünün

liderlerinden - Sivil uçakların işletmesini sağ
layan kuruluşumuz. 2 — Kaide - Budala. 3 ■—
Bir edat - Anadoluda hanım eşe söylenir -
Hayvan yiyeceği. 4 — Fasıla - Kapatmak veya
örtmekten emir - İri taş. 5 — Bir soru - Sıkın
tısı çekilen yakıtlardan. 6 — Bir kadın ismi -
Tersi terbiye veya sanat. 7 — Tersi ilçe - Kal
bin bir bölümü. 8 — TeTrsi eski şapkalardan -
Temizlik kokusu. 9 — Toprağa ekilir - Tersi
büyük kayıt. 10 — Bülent Ecevit'in çok kul
landığı kelimelerden - Bir renk. 11 — Ameri
kan uzay araştırma merkezinin adı - Kelp - Ca
mide okunur. 12.— Dünyanın en büyük spor
cularından biri.

10 — Eğlence yerlerinden - İlçe. 11 — Bir hi
tap şekli - İnşaat sahası - Bir renk. 12 — Yün
veya iplik topu - Tersi keçide bulunur..

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ :

Soldan sağa :
1 — iktidar - Bale. 2 — Se - Sipariş.

3 — MSP - Sakız - Fe. 4 — Eti - Krık - Pil.
5 — Tali - Alal. 6 — İnek - Onbirer. 7 — Ne -
Arpa - Ra. 8 — Amlaçla - Ak. 9 — Nane -
1 o — Ata - Eyalet. 11 —İn - Me- Laik. 12 —
Ele - Arsa - Kil.

Yukarıdan aşağıya :
1 — ismet İnönü. 2 — Kestane - il . 3 —

Pile - Anane. 4 —- is - İkamet. 5 — Disk - Rl -
Ama. 6 — Apartopar Er. 7 — Rakı - Naç.
8 — Rıkab - Leyla. 9 — Biz - Lira - AA. 10 —
Aş - Para - ilik. 11 — File - Eki. 12 — Ezel -
Roket.

Yukarıdan aşağıya :
1 — İktisatta paranın değerinin düşürül

mesi. 2 — Sanat yapıtı - Bir harfin okunuşu -
Tersi emtia. 3 — Eski dilde su - Kısa zaman -
Bağışlama - Bir kadın ismi. 4 — Bir peygam
ber - Halen grev yapan bir işyeri - Tersi ev.
5 — Vesaire - İstanbul'da bir semt. 6 — Bir
çeşit züccaciye mamulü - Tersi bir çocuk film
kahramanı. 7 — Tamir eden - Mangan kim
yevi maddesinin simgesi - Türk malı. 8 ■—
Tersi atın yavrusu - Bir harfin okunuşu. 9" —
Tersi ilkel bir silâhın kısımlarından - Soyluluk.

Boşuna yorulma, o sarışın güzel gitti..
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