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Geçtiğimiz ay içinde kamu oyunun en çok
dikkatini çeken konu hükümetin aldığı zam ka--
rarları i le motorlu araçların satışı hususunda
aldığı tedbirler olmuştur. Motorlu araçlar ve
montaj sanayii hususundaki tedbirler de sen
dika olarak faal iyet sahamız içinde kalan bir
işkolu i le ilgili olduğundan, bu sayımızda ko-.
nu başyazımızda Genel Başkan Aydın Öze-
ren'in kaleminden yer almaktadır.

Şubat içinde, sendikamız genel yönetim
kurulu olağan toplantısını yaptı . Olağan sen
dikal meselelerin konuşulduğu toplantıda, iş
çi konularını yakından i lgilendiren yurt sorun
ları hususunda da görüşme yapı lmıştır. Neti
cede sendikanın bu konulardaki görüşleri bir
bültenle kamu oyuna açıklandı . Basında yer
alan bülteni ilerki sayfalarımızda okurlarımıza
aynen sunmaktayız. Genel Başkanımız Aydın
Özeren'in Türk-iş kongresindeki konuşmasının
metni yer darl ığı nedeni i le bu sayıda yayın-
lanamamaktadır. Konuşmanın metnini ilerki
sayı larımızda yayınlamaya devam edeceğiz.

Sosyal Sigortalar Kurumu yemek bedel
leri ve bazı sosyal yardımlardan prim kesilio
kesi lmiyeceği hususunda iki genelge yayınla
mıştır. işçileri yakından ilgi lendirmesi bakı
mından yayınlanan bu genelgeleri Hukuk kö
şemize aynen alarak okurlarımızın bi lgisine
sunmaktayız.

İş kanunu ile i lgili tüzüklerin yayımına
yayınlanış sırasına göre devam etmekteyiz.
Bu sayıda geçen sayıdan devam eden tüzüğün
kalan kısmı yer almaktadır.

Sendikamızın toplu iş sözleşmeleri çal ış
maları yoğunlukla devam etmektedir. FEN-İŞ
sözleşmesi olumlu olarak bitiri lmiştir. Halen,
OTO-YOL, SERVİS TİCARET, OTO-YANSAN,
HİSAR sözleşme görüşmeleri devam etmekte
dir. CHRYSLER, REMAS ve MES işyerleri için
se çağrı yapı lmıştır. Bu husustaki yazıları iler
ki sayfalarımızda bulacaksınız.

Dergimize olan i lgi üyelerimiz arasında
olduğu gibi, başka işkolu işçileri arasında da
devam etmektedir. Gaziantep çimento fabrika
sında çal ışan okurlarımızdan, İlhan Arslanyü-
rek gönderdiği mektubunda kendi sendikaları
nın Gaziantep şubesi kongresinden haber gön
dermiştir. Okurumuza ilgisi için teşekkür eder
ken haberinin özetini ilerki sayfalarımızda ver
mekteyiz.

Tüm okur ve üyelerimize iyi lik dilekleri
ile dergimizin bu sayısını da sunmaktayız.
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TENİ tutum ve OlONOlt SANHİI
A. Aydın ÖZEREN

Yeni Hükümetin kuruluşundan sonra
(Montaj) Otomotiv Sanayii alâkadar eden ba
zı kararların al ınması karşısında, distribütör
ve bayilerden ziyade araç üretimi kesiminden
sesler yükselmeye başladı.

Fahiş fiatlarla araç satı lması montaj iş
yerlerini i lgi lendirmediği halde, huzursuzluk
nerden gelmektedir? Araç yapan işyerleri se
nelerce cüz i kâr ettiklerini her vesile ile söy
lemişler ve teslim fiatlarında artış olmadığın
dan, işyerlerinin istenilen kâr seviyesine çıka
madığını beyan etmişlerdir.

Esasen ana konu, aynı işyerlerinde his
se sahibi olan ortakların baş distribütör ola
rak dağıtıcı firmalar olması, bayilere kadar bu
ortakl ığın devamı, üretimi yapan işyerlerinin
kazançlarını kısıtlamakta fayda görerek distrı
bütör ve bayi yolu i le fahiş kârlar sağlanması
için kurulmuş düzenin bozulmasından ürk-
mektedirler.

Al ınan tedbirler karşısında, bazı açıkgöz fir
malar biz Hükümetin uyguladığı kararları ay
nen eskiden de uyguluyorduk" demekle, ka
rarlarla bir nevi alay etmişlerdir. Otobüs, kam
yon, kamyonet ve binek araçlarının nası l sa
tı ldığını herkes bi lmektedir. Şimdiye kadar iş
yerinde montajı biten araçların, aracısız fabri
ka kapısından satıldığı daha Türkiye'de görül
memiştir. Her devrede olduğu gibi yetkililer
otomotiv sanayiinde çok yüksek kârla satış ya
pı ldığını tesbit etmişler, tek aracı l ı satış ya
pan müesseselerden de örnek alarak ilgi li be
yanatlarını yapmış oldukları herhalde gerçek
lerin çok dışındadır.

Günün adaml ığını elden bırakmayan bazı
montaj işverenleri devalüasyondan sonra biz

bu kamyonetleri ne yapalım, satamayız bu sa
nayi dal ı ölmüştür diyerek, devlet mensupla
rını yanı ltmasını bilmişler ,istenilen fiata araç
satma imkânı elde etmişlerdi. Ve eski fiatlar
la getirdikleri malzemeyi yeni fiatlar üzerinden
satmaktan çekinmemişlerdir. Bu arada satış
olmadı bahanesi i le hayali bir kriz "meydana
getirerek binlerce işçiyi sokağa dökmüşler,
böylece işçilerin kıdem tazminatlarından kur
tularak bir sene sonra yeni işçilerle aynı işle
rine hızla devam etmişlerdir.

Hükümetin,uygulamak istediği tek aracılı
satışı yapıyorlarmış gibi davranmaları karşı
sında sendikamız gayet tabi idir ki hakikatleri
ortaya koyup bu tiplerin ipini pazara çıkaracak
tır.

Bakanl ıklar bazı kararlar alırlarken bil

hassa ihtisas isteyen sanayi dallarında çal ışan
ların temsilcileri ile hiç olmazsa istişari ola
rak görüşlerini almalıdırlar. Aksi halde deva
lüasyondan sonra neler olduysa şimdi de bu
nun benzeri olacaktır. Bu fırsatı işverenler
muhakkak değerlendirecektir. Kıdem tazminat
ları 30 güne çıkarken işveren kanadı "çok gü
zel yapıyorsunuz, Al lah hükümetimize zeval
vermesin" mi diyecektir?

Biz, işverenlerimizi bil iriz, şimdiiye kadar
yaptığımız Grevlere sebeb kıdem tazminatları
ile iş güvenl iği, disiplin kurulu v.s. haklarımı
zı teslim etmediklerindendir. işverenler tek el
den bir fiat üzerine araç satmayız demiyecekler
fakat hükümetin aldığı bütün tedbirlere rağmen
araçlarını istedikleri gibi satarak çok kazançlı
düzeylerini devam ettireceklerine inanıyorum.
Kaldıki bu sanayinin büyük işverenleri ve i lgi-

(Devamı sayfa 15 de)



İş Yerleriınizi 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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Oto-Yol Sanayi A.Ş. işyerinin önden görünüşü.

Oto - Yol Sanayi
OTO-YOL SANAYİ A.Ş. 17 Mart 1966

tarihinde Gülsuyu mevkii Maltepe - Kadal - is
tanbul'da kurulmuş olup sermayesi 25.000.QP0
TL dır.

Başlıca hissedarları KOÇ HOLDİNG ve
AKBANK T.A.Ş-. olan bir Türk kuruluşudur.

imalatını muhtelif tip römork, sernitrey-
ler, çekici ve otobüsler teşkil etmekte ve ha
len 367 personeli ile takriben 10.000 metre
kare kapalı sahada faaliyetini sürdürmektedir.

1967-1968 yılları Türk nakliyeci lerinin
işletmede daha rantabl olan semitreyler - çe
kici ünitelerini tanıma devresi olmuş ve bu yıl
lardan itibaren aranılan vasıtalar olmuşlardır.
1971 yılı başına kadar FİAT 643 T çekici se-
mitryler imal edilmiş ve bu tarihten beri da
ha güçlü olan FİAT 684 T çekicisi ile imalata
devam olunmaktadır. Bu ünitelerin büyük bir
kısmı uluslararası nakliyecilikte çalışarak dö
viz kazancı temin etmektedir.

Karoseri kısmı 1968 de faaliyete geçmiş
tir. imal olunan BUSSİNG belediye otobüsleri
nin büyük bir kısmı istanbul ve izmir beledi
yelerine hizmet etmektedir.

OTO-YOL'da hazırlanan FİAT otobüs şa
si lerinin karoserileri Karsan A.Ş. de imal olun
muştur. Belediye tipleri takriben 30 i l , ilçe
de çal ışmaktadır.

Halen, 1975 yıl ında faaliyete geçecek bü
yük bir yatırımın nihai hazırlıkları bitiri lmekte
dir. OTO-YOL 1977-1978 yıllarında bu saha
da Türkiye'nin büyük kuruluşlarından biri ola
bilecektir. Takriben 5000 den fazla muhtelif
tipte ünite imal edeceklerdir.

Sendikamızla OTO-YOL SANAYİ, A.Ş.
arasında yürütülmekte olan 3 üncü dönem
Toplu-iş Sözleşmesi müzakereleri 22 Ocak
1974 tarihinden bu yana devam etmektedir.
OTO-YOL SANAYİ A.Ş. işyerindeki Sendika
mızın temsi lcileri aşağıda ad ve soyadları ya
zılı üyelerimizden teşekkül etmektedir.

LÜTFÜ SINAR (Baştem. ve Yön. Kurulu üyesi)

"SALİM SOSAY (Tem. ve Onur Kurulu üyesi)

MUSTAFA KATRANLI (Tem. ve Den. Kur. üy.)

YILMAZ KORDEL (Temsilci)

ERSAN TAŞKIRAN (Temsilci)
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Sosyal Sigortalar Mevzuatı:

İŞ Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortasında
Sigortalının Sorumlulukları

Gürbüz ERSAN
S. S. K. ist. İhtiyariiK
Sigortası 2. Müdürü

Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bağ
lanacak gelir veya ayl ıklar ve sağlanacak yar
dımlar, nafaka borçları dışında haciz veya baş
kasına devir ve temlik edilemez. Sigorta yar
dımlarından vergi kesi lmez ve pula tâbi de
ği ldir.

Ancak bazı hallerde sigortal ıya verilecek
geçici işgöremezlik ödeneği veya sürekli işgö-
remezlik gel iri Kurumca yarısına kadar indiri
lebilir veya hiç verilmez.

ödenek veya geliri yarısına kadar indir
meyi gerektiren haller :

T — Hekimin bi ldirdiği tedbir ve tavsiye
lere uymayan sigortal ının bu yüzden tedavisi
uzamış veya sigortal ı bu sebepten malûl kal
mış ise raporda belirtilen oranda ve %50'yi
geçmemek üzere ödeneğinden veya gelirinden
indirme yapılır.

2 — Sigortal ının işkazasına uğramasında
veya meslek hastalığına tutulmasında bağış
lanmaz kusuru varSa ödeneği veya geliri yine
6n çok %50 oranında indirilil.

Tehlikeli olduğu bilinen yahut yetkili
kimseler tarafından verilen emirlere aykırı o-
lan yahut açıkça izne dayanmadığı gibi hiç bir
gereği veya yararı bulunmayan bir işi elinde
olarak sigortal ının yapması veya yapılması ge
rekli bir hareketi savsaması kusurun bağışlan-

mazl ığına esas tutulur. Örneğin bir pres atöl
yesinde çal ışan ve görevi preste yapılanları
sandıklara yerleştiren vasıfsız bir işçinin, ken
dil iğinden presi kullanması ve bu esnada iş
kazasına maruz kalması halinde bağışlanmaz
kusuru vardır.

Yapılan incelemede, bu olayda sigortal ı
nın bağışlanmaz kusurunun derecesi Kurumca
-%20 olarak tesbit edi lmiş ise verilecek geçici
işgöremezlik ödeneğinden veya sürekli işgöre
mezlik gelirinden %20 eksiltilir.

ödenek veya gelir verilmeyecek haller :
1 — Tekl if edilen tedaviyi kabûl etmiyen

sigortal ıya, bu tedaviyi kabul edeceği tarihe
kadar ödenek veya gelir verilmez, ayrıca sağ
l ık yardımları da yapılmaz.

2 — Kasti veya suç sayılır bir hareketi
yüzünden işkazasına maruz kalan veya meslek
hastalığına tutulan sigortalıya geçici işgöre
mezlik ödeneği veya gelir verilmez. Yalnız sağ
l ık yardımları yapıl ır.

Örneğin, içkili olarak araç kullanan si
gortal ı bir şoför, bir trafik kazası yapmış ve
bu yüzden yaralanmış ise, bu olayda sigorta
lının suç sayılır hareketi (içkili araç kullan
mak) mevcut olduğundan sigortalıya yalnız
sağlık yardımları yapılır, geçici işgöremezlik
ödeneği verilmez. Bu iş kazası sonucu sürekli
işgöremezlik geliri de bağlanmaz.



Otomobil - İş Yönetim Kurulu Toplandı
Sendikamız olağan yönetim kurulu top

lantısı Genel Başkan A. Aydın özeren'in baş
kanlığında 8-10 Ocak günlerinde Sendika
Genel Merkezinde yapılmıştır. Sendika so
runlarının görüşüldüğü toplantıda, genel iş
çi ve yurt sorunları üzerinde de yönetim ku
rulunun görüşleri saptanarak kamu oyuna
duyurulmasına karar verilmiştir.

Uzun bir bunalımdan sonra hükümetin
kurularak güven oyu alması gerek sendikal
hareketler ve gerekse memleket menfaatle
ri açısından memnunluk veren bir olaydır.
Hükümet programında işçi sorunları ile il
gili en belirgin konu kıdem tazminatları hu
susunda görülmektedir. Bilindiği gibi bir
işyerinde üç yılını doldurmuş bulunan işçi
o yerden ayrılırken kanunen her yılı için
on beş günlük ücreti miktarında kıdem taz
minatı almaktadır. Ancak bu tazminatı al
mak için işverenin iş aktini kendisinin bi l-
dirimli olarak feshetmesi icab etmektedir.
Hükümet programında ise bu müddetin otuz
güne çıkarılacağı yer almaktadır. Kıdemin
otuz güne çıkmasında fayda vardır. An
cak şimdiye kadar toplu iş sözleşmeleri ile
kanuni müddetin üzerinde işçilere sağlan
mış bulunan haklar ne olacaktır? Bizim te
mennimiz toplu iş sözleşmelerinde kanuni
müddetin üzerinde sağlanmış bulunan hak
lar, kabul edilecek bu otuz gün üzerine ek
lenmesi icab eder. Diğer taraftan kıdem için
aranan üç yıllık rhüddet çoktur. Bu müdde
tin bir yıla indirilmesi daha adil olacaktır.
Ayrıca kıdem için işverenin bildirimli fesih
şartı aramamalı işçi kendi isteği ile de ay
rılsa kıdeme hakkı olmalıdır. İş ,akitlerinin
feshinde ihbar önellerinin beklenilmesi iş
çilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.
Şöyleki ihbar müddetinde kanunen işçiye
tanınan iş arama izni olan günde iki saat
lik izin tatminkâr olmamaktadır. Bu zaman
işçilerin iş ararken gidip gelmelerinde va

sıtada geçen zamanların ıbi le karşılayama
maktadır. Bizce en doğru yol eğer işçinin iş
akdi feshedilecekse ihbar müddetleri bek
lenmemeli, bu müddetin parası peşin veril
mek sureti ile iş akti müddetin sonunda
geçerli olmak üzere hemen feshedi lmelidir.

Asgari ücretler için kanunan muayyen
sürelerde yeni tesbit yapı lması kanun ica
bıdır. Nitekim yeni asgari ücret tesbiti için
hazırl ıklar yapılmaktadır. Asgari ücretler
tesbit edilirken işçinin asgari yaşama ihti
yaçlarını karşılayacak bir meblâğın tesbiti
zaruridir.

Asgari ücret işe yeni girmiş bir işçinin
kendisinin ve varsa çoluk çocuğunun as
gari seviyede de olsa geçimini karşı layacak
bir meblâğ olacağı düşünülürse bunun tes-
bitinde kısır davranmamak icab eder. Biz
ce asgari ücretlerle çal ışan işçilerin gelir
leri vergiden muaf olmal ıdır.'"Bu suretle bu
gibi kimselerin el lerine geçecek para hiç
olmazsa bir nebze artırılmış olacaktır. Diğer
taraftan toplu iş sözleşmeleri i le işçi lere
sağlanmış bulunan çocuk paraları da on li
ra üzerinde ise kesi len vergi lerle on lirayı bi
le bulmamaktadır. Bu suretle işçilere çocuk
parası adı altında sağlanmış bulunan men-
faat,asl ında vergi yolu i le elinden alınmak
tadır. Nüfus planlaması ve günün ekonomik
sorunları karşısında çocuk paralarının ayrı
bir kalem halinde verilmeyip bunun vergi
den muaf edilecek asgari ücretlerle beraber
ele al ınmasında fayda vardır. Hesap edi le
cek asgari ücretler üzerine çocuk paraları
nm da eklenmesi daha faydal ı olacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü
işleyişi tatminkâr olmaktan uzaktır. Hasta
lara tam bir muayene ve bakım hizmeti su
nulamamaktadır. Gerek teşki lât noksanl ığı
ve gerekse personel- azlığı bunların başlıca
sebebi olmaktadır. Ayrıca Sosyal Sigorta-



lar fonlarının da kendi gayeleri dışında har
canması da hizmet imkânlarını kısıtlamak
tadır. Diğer taraftan Sigortada görevli dok
torların maddi olanakları düzeltilerek dışar-
da muayenehane açılmasının önlenmesi hiz
metlerin arzında çok faydal ı olacaktır.

Sigortalı işçi sayısı da çalışanlara o-
ranla çok azdır. Bütün çalışanların sigortalı
olmasını temin etmek başl ıca hedeflerden
olmal ıdır.

Kurumun kendi ilaçlarını kendisinin
yapması bir an önce gerçekleştirilmelidir.
Konunun daha fazla oyalanmaya tahammülü
yoktur. Bu yola gidilmesi büyük faydalar
sağlayacak ve yersiz israflarla sigorta im
kânlarından çıkar çevrelerinin yersiz istifa
desi önlenecektir.

Bugün dünyada ve yurdumuzda en ö-
neml i konu fiatların artışı ve enerji buna
l ımıdır. Fiatların bilhassa dar gelirl i çevre
lerin tahammülü aşkın bir seviyede bulun
ması geniş halk kitlelerini çok müşkül du
ruma sokmuştur. Memleket olarak bunun ça
resini bulmanın zarureti içindeyiz. Aksi
halde telâfisi kabi l olmıyacak zararlarla
karşı laşmamız mukadderdir.

Enerji bunal ımı bir gerçek olmakla be
raber bazı fırsat çevrelerine bunu kul lanmak
olanağını vermemek icab eder. Sendika ola
rak i lk akla gelen bunu bahane ederek işve
renlerin işçi tensikatına gitmeleri ihtimali
dir. Bu suretle işyerlerinde kanunlaşacak
olan 30 günlük kıdemlerden ve kıdemli ol
muş işçi lerin maddi yükünden kurtulmak
işverenler için bulunmaz bir fırsat olarak
görülebi lir. Bunları önlemenin çarelerini' a-
ramak hepimizin görevi olmal ıdır.

Yurdumuzda gizli ve açık bir işsizlik
sorunu ekonomiyi tehdit ederken, yabancı
ülkelerdeki işçilerimizin de yurda dönmele
ri ihtimali büyük bir problem olarak orta
dadır. Bunların çaresi yeni iş imkânları ya
ratarak, istihdam ortamı bulmaktır. Sendika
olarak görüşümüz, bu işlen devlet eliyle
planlı bir şekilde ele almanın zamanı gelmiş
çatmıştır. Ayrıca işsizlik sigortası için ge
rekli girişimlere geçmek icap eder.

Bütün bu sorunlar karşısında 1974 yı
l ının zor bir yıl olacağı bel lidir. Sendikalar
olarak temsil ettiğimiz işçilere haklar sağ
lamakta en büyük aracımız Toplu iş Sözleş
meleridir. Ancak sözleşme görüşmelerinde
işverenlerin menfi tutumları biz sendikaları
ister istemez grev uygulamalarına götürmek
tedir. Bu uygulamalarda amacımız temsil
ettiğimiz işçilere bir takım haklar temin et
mek olduğu gibi, bazı çıkar menfaatlerinin
oyunlarına da gelmemek olmal ıdır.

Kardeş teşekküllerin uyguladıkları hak
l ı grevlerinin daima yanında olacağız. Bu
dayanışmanın yurt çapında bütün endişe ve
çekingenliklerden uzak olarak yer bulması
temennimizdir. ,

Yukarda sayılan sorunların işçileı
menfaatına çözüme bağlanması en içten di
leğimizdir.

Sorunların çözümlenmesinde, sendika
olarak payımıza düşen görevler tam bir cid
diyetle ele al ınacak ve takip edi lecektir.

OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI
GENEL YÖNETİM KURULU

ÖZÜR

Münderecatımızın çokluğundan Genel Başkanımızın Türk-iş Kongresindeki konuşmasının

metnini bu sayıda yayınlayamadığımızdan okurlarımızdan özür dileriz.



•'».r TOPLU-İŞ SÖZLEŞMELERİ
•h'

Fön-Iş toplu sözleşmesi imzasından sonra işçi ve işveren temsilcileri bîr arada.

FEN-İŞ ALÜPvViNYUM SAN. ve TİC. A.Ş.

Sendikamız ile Gebze - Çayırova'da ku
rulu bulunan FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİİ ve
TİCARET A.Ş. işverenleri arasında 27 Aralık
1973 tarihinde başlayan Toplu-lş Sözleşme
müzakereleri anlaşma ile sona erdi. Sözleşme
22 Şubat 1974 günü fabrikada üyelerin huzu
runda imzalandı.

Yeni Dönem Toplu-iş sözleşmesi 1 Ocak
1974 tarihinden itibaren iki yıl süreli olup,
sendika üyelerinin aylık ücretlerine birinci yıl
480.- TL. ve ikinci yıl, 480.- TL. olmak üzere
960.- TL. zam sağlanmıştır.

Sözleşme ile sağlanan , hakların bazıları
aşağıda gösterilmiştir.

—Sendika ile işverenin tayin edeceği ikişer,
T kişiden teşekkül edilecek Disiplin Kurulu,.

— Dini bayramları arife günleri tara gün üc
retli izin verilmesi, . , •,

işçi çıkarmalarında i lk giren son çıkar kai
desine riayet edilmesi .
İhbar tazminatlarının peşin ve %'5Ö zamlı
ödenmesi.

Kıdem tazminatlarının bir yı ldan başlıya- .
rak her yıl için 30 günlük ücreti tutarında
tazminat ödenmesi.

En az beş gün alınan istirahatlerde üyeye
ücretlerinin tamamen ödenmesi, ..

işyerine girecek yeni üyelerin asgari üc-
retinin saatte 40Ö Krş. olması.
Normal günlerdeki fazla mesailerin % 70,
cumartesi, pazar ve genel tatil lerdeki ça
lışmaların % 100 zamlı ödenmesi.
Yıll ık ücretli izine giden üyelere kanun'r i
izin sürelerine 5 gün ilâve edilmesi ve ay
rıca 200.- TL: tati l ikramiyesi yerilmesi.
Bir yıldan az hizmeti olanlara bir hafta ■üc
retli izin verilmesi, '
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Muvazzaf askere, gidenlere kanuni hakları
nın haricinde bir maaş tutarında yardım
yapı lması,
Sendika üyelerine birinci yıl 50 günlük,
ikinci yı l 60 günlük ücretleri tutarında ik
ramiye verilmesi.
Evlenme yardımı olarak, 6 gün izin 1000.-
TL. yardım yapılması,
Poğum yardımı olarak, 2 gün izin 500.-
TL. yardım yapılması.
Çocuk yardımı her çocuk için ayda 25.-
TL. verilmesi,

^Tahsil yardımı, ilkokul için 200.- TL., or
taokul için 300.- TL., lise için 500.- TL,
üniversite için 750.- TL. tahsil yardımı ve
ri lmesi.
Üyenin ölümü halinde varislerine 5000.-
TL. sı ölüm, iş kazasından ileri gelmişse
15.000 TL. sı, üyenin yakınlarından biri
sinin ölümü halinde üç gün ücretli izin ve
^50.- TL. ölüm yardımı yapılması.
İşyerine geliş-gidiş için vasıta temin edil
mesi.
Üyelere yılda 650.- TL. yakacak yardımr
veri lmesi .

— Ayrıca üyelere, giyim yardımı ile birlikte
iş güvenliği ile ilgili yardımların yapılma
sı kararlaştırılmıştır.

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ
Sendikamızla ikinci dönem Toplu-lş Söz

leşmesi yürütülen HATİPOĞLU KOLLEKTİF
ŞİRKETİ işvereleri arasında, yapılan toplantı
larda malesef bütün iyiniyetimize rağmen an
laşma imkânı sağlanamamıştır. İşverenin ne
denini bilemediğimiz bu tutumu sonunda 4 Şu
bat 1974 günü uyuşmazlık tutanağı tutulmuş
ve durum Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne intikal etmiştir. Kocaeli Bölge Çalışma Mü
dürlüğü 22 Şubat 1974 günü tarafları davet
etmiş ve uyuşmazlığın kotarılmasına Çalışmış
tır. Ancak burada da anlaşma imkânı bulun
mamıştır. Uyuşmazlığın Uzlaştırma Kurulun
da kotarılması için Sendikamız tarafsız aracısı
Av. Fehmi Bora, işveren tarafsız aracısı MESS
Temsilcisi Av. Yakup Çelikel seçilmişler, 3 ün
cü tarafsız aracının da İş Mahkemesi tarafın
dan seçilmesi kabul edilmştir. 3 üncü hakem
seçilince toplantılara devam edilecektir.

(Devamı sayfa 14 de)

mf<ş

ı4,

F«n-lş toplu sözleşmesinin imza töreninden bir görünüş.



M. K. E. Yönetim Kurulu işçi
üyeliğine seçilen
BEHZAT ERDAL

SENDİKAL
MAKİNA KİMYA ENDÜSTRİSİ
YÖNETİM KURULUNUN İŞÇİ
ÜYESİ SEÇİLDİ

Makina Kimya Endüstrisi
Kurumunun yönetiim kurulu
işçi üyeliğine, Kırıkkale Metal
iş Sendikasının yönetim kuru
lu üyelerinden BEHZAT ER
DAL seçilmiştir. Türkiye Me

tal iş Federasyonunun 26.Şu
bat.1974 günü yapılan yöne
tim kurulu toplantısında, M.K.
E. .yönetim kurulu üyeliğine se
çilen BEHZAT ERDAL, 1942
yılında Kırıkkalede dünyaya
gelmiştir. BEHZAT ERDAL
evli olup, Kırıkkale Mühim
mat Fabrikasında 8 yıldır ça
l ışmakta idi. Arkadaşımızın
yeni görevini tebrik eder, başa
rılarının devamını dileriz.
ADANA METAL İŞ SENDİKA
SI İLE ZİRAİ DONATIM KU
RUMU ARASINDAKİ SÖZLEŞ
ME ANLAŞMA İLE SONA
ERDİ.

Federasyonumuza bağlı
Adana Metal iş sendikası. Zi
rai Donatım Kurumunun Ada

na, Muş, ve Sivas müdürlük
lerinde çalışan üyeleri adına
yürütmekte olduğu 6 ncı dö
nem Toplu iş sözleşmesi an
laşma ile sonuçlanmıştır.

İki yıl süreli yapı lan söz
leşme ile üyeleriin yevmiyele
rine birinci yıl (17.00) TL.
ikinci yıl (8.00) TL. olmak ü-
zere 25 TL. zam yapılmıştır.
Ayrıça; Çocuk parasının 25
TL. Yemek ücretinin 7 TL. Ev
lenme yardımı 750 TL. Defin
yardımı 800 TL. Tahsil yardı
mı olarak, ilkokul - 100 TL.,
Ortaokul - 125 TL. Yüksek
tahsi l - 150 TL. Yıllık izinler
ile Evlenme, ölüm izinlerinde
ikişer gün artış sağlanmıştır.
Kıdem tazminatları 25 güne
çıkartı lmış, giyim ve tahaffuz
malzemelerinde yenilikler ge
tirilmiştir. Ücret zamları 19.
10.1973 tarihinden itibaren
tatbik edilecektir.
BALIKESİR METAL SENDİKA
SI FEDERASYONDA KALMA
YA KARAR VERDİ

Birsüre önce Federasyon
Genel Kurulun da seçi lemiye-
rek. Genel kurulu terk edenler
arasında bulunan Balıkesir Me
tal-iş Sendikası Başkanı isma-
il Eryılmaz Sendikayı da Fede
rasyondan ayırmak için olağan
üstü genel kurula götürülmüş
tür. Ancak Federasyon yetkili
lerinin durumu üyelere anlat
ması ve üyelerin konuyu kanu
ni mercilere intikal ettirmeleri
ile el koyulmuş ve Sendika
Kayyum heyetine teslim edil
miştir. Kayyum heyeti marifeti
ile 2.2.1974 günü yapılan Ge
nel kurul* eski yöneticilerin
yolsuzlukları sebebi ile tahki

katın yürütüldüğü. Sendikanın
hiç bir zaman macera peşinde
koşanların değil, işçinin hizır.e
tinde olanlara teslim edilmesi

ve Federasyon bünyesinden
ayrılmamayı kararlaştırmıştır.
Çağdaş Metal iş Yönetici leri
ni ise salona dahi almamışlaı-
dır.

Genel Kurul sonunda seçim
ler yapılmış, seçi lenler aşağı
da gösterilmiştir.

İCRA KURULU

Ruhan İlhan . . .
Ferudun Keserer
Ahmet İzgi . . . .

Başkan
Genel Sek
Mali Sek

Yönetim Kurulu

Cemal Ülker
Mehmet Selvi
Naci Ağış
Mustafa Bura(<
Şaban Mercan
Süleyman Cömert
ismai l Gündoğan

Denetim Kurulu
Ramazan Temiz
Mustafa Kaymak
Nahit Gündoğan

Onur Kurulu
Hayrettin Düzgün
Ahmet Kı laz
Hayati Pekrhez

ÇİMSE - İŞ GAZİANTEP
ŞUBESİ KONGRESİNDE ESKİ
YÖNETİCİLER SEÇİLDİ.

Çimse-iş sendikasının Gazi
antep şubesi yöneticileri, bazı
anlaşmazl ıklar nedeni ile ocak
ayında istifa etmişler, bunun
üzerine Genel Mrk. tarafından,
yeni kongreye gidi lmiştir. Şu
bat içinde yapı lan şube kong
resinde eski başkan Zeki Kan-

3  •
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HABERLER
bağlı ve ekibi çoğunlukla iş ba
şına getirilmişlerdir. Netice
den, Çimento fabrikasında ça
lışan 550 işçinin memnun ol
dukları, bundan böyle haklar
rının daha güvenle savunula
cağını ümit ettikleri bildiril
mektedir.

TÜRK - İŞ'DE ASGARİ
ÜCRET ÇALIŞMALARI
BAŞLADI

iki yıda bir asgari ücretlerin
tesbitine i lişkin kanun hükmü
gereğince yeni asgari ücretle
rin tesbiti için çalışmalara'baş
lamıştır. Bu konuda teşki l edi
len komisyonun. Asgari ücret
lerin yeknasak olarak Türkiye
çapında tesbitini, ve artan ha
yât şartlarını karşıl ıyacak şe
kilde tatminkar bir asgari üc
ret temini için çaba sarfede-
ceği öğrenilmiştir.

METAL ENDÜSTRİSİNDE
.SÜKÛNET:

Alman Metal işçileri
IG Metal - 5 günlük grev

den sonra şimali VVurttemberg
ve Baden de toplu sözleşmeye
yeni hak ve menfaatler sağla
dı. Bu sözleşmeden Daimler -
Benz ve Bosch un 57.000 civa
nnda işçisi yararlanacaktır. 24
Ekim 1973 tarihinde imza ile
sukunet meydana gelmiştir.

rça başına ücret alan isçi ler
I k sene % 25 ikinci senede
/o 30 artış sağlanmıştır. İşin
kilit noktasında çalışan Metal
işçi lerine her saat başında 5
dakika istirahat temin edi lmiş
olup bu süreye şahsi ihtiyaç
ları karşılamak için de 3 daki-

.  ka i lave edi lmiştir. İş kazası
halinde 78 haftal ık üçret net
olarak işçiye ödenecektir.

İLG AVRUPA BÖLGESİ
KONFERANSINDA İŞ VE
GELİR ÜZERİNDE DURULDU.

28 Devletten, hükümet, işçi
ve işverenleri temsi len 369 de
leğenin iştiraki ile Birleşmiş
Mi lletler Uluslararası işçi or
ganizasyonunun Avrupa kuşa
ğı konferansı 14-23. Ocak ta
rihleri arasında yapı ldı .

Özell ikle enerji krizinden
mütevel lit iş güvenliği ve üc
retler üzerinde duruldu. Bu
konuda çeşitli kararlar alındı.
Enerji krizini atlatmak için ya
pılmış bulunan teklifler şöy
ledir:

a) istihdam edilmiş bulu
nan işçi lerin sayısını dondur
mak,

b) Çal ışma saatlerinde indi
rim yapmak,

c) Yeni enerji kaynaklarının
geliştirilmesinde ve bulunma
sında sendikalara etkili görev
vermek,

d) Kadın, Erkek, Genç ve
Göçmen işçiler arasında ayı
rım yapmamak.

IMF'NİN DÜNYA OTOMOBİL

KONSÜLÜ, NISSAN VE
TOYOTA İÇİN TOPLANDI

Japonya'da bulunan Nissan
ve Toyota'nın işçi temsi lcile
ri ile ayni şirketin Asya ve
Latin Amerika temsilcileri ilk
defa olarak IMF ve Japon o-
tomobil işçi leri sendikası kon
federasyonu nezaretinde 27
ve 28 Eylül tarihlerinde Be-
temba şehrinin eğitim merke
zinde toplanmışlardır.

Toplantıda Toyota ve Nis
san firmalarının Japonya'daki
ve denizaşırı yerlerdeki yatı
rımları üzerinde durulmuş, ay

rıca IMF Otomotiv bölümü ve.
IMF dünya oto konsülünün
faal iyetleri kritik edilmiştir.
liyiF de Ford ve Chrysler için
kurulmuş bulunan konsülün
benzerini Toyota ve Nissan
için de kurulmasını kararlaş
tırmışlardır. Bu konsülün asli
gayesi şunlar olacaktır;

— Nissan ve Toyota firma
sının dış yatırımları, mali du
rumu, insan gücünü koruma,
çalışma ve ücretler konusun
da beynelmilel sahada mun
tazam bilgi mübadele etmek,

—- Toyota ve Nissan kuru
luşlarında çalışma durumları "
ile ücretleri ahenkli şekle sok
mak için çal ışmalarda bulun
ma,- ■

— Toyota ve Nissan kuru
luşlarına deniz aşırı ülkelerde
ki kalkınmayı teşvik ve işçi
mesuliyetlerini hissedebi lme-
leri için tazyik yapmak,

— Endüstriel itilaf halinde
Japonya dışında bulunan To
yota ve Nissan işçilerine yar
dım etmek,

— Ana şirketlerin çevresin
de kurulu bulunan yan kuru
luşlardaki sendikal faaliyetle
re cesaret vermek,

— Toyota ve Nissan işçile
rinin dünyada sendikal ılaşma-
sını sağlamak ve işçilere sen
dika eğitimi vermek.

Toplantıya iştirak etmiş bu
lunan IMF Genel Sekreteı i
VVerner Thönnessen ve IMF
dünya otomobil konsülü koor
dinatörü Burton Bendiner, To
yota ve Nissan işçileri sendi
kası başkanı Tidesha Seren'i
tebrik edip IMF'nin bu konuda
desteğini sağl ıyacağını belirt
miştir.
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Hukuk köşesi;
"  ■ ..»i . -''V' ' :
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Sosyal Sigortalar Kurumu, yemek bedelleri ile, bazı sosyal yardımlarından
sigorta primleri kesilip kesilmemesi hakkında iki genelge yayınladı.

-0-

İşyerlerinde işçilere, nakten verilen yemek bedellerinden sigorta primi kesi
lip kesilmemesi hususu, Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesinin 18.9.1973 tarihli
kararlan ile açıklığa kavuşmuştur. Bilindiği gibi Sigorta evvelki tatbikatında nak
ten ödenen yemek bedellerinden sigorta primi kesmiyordu. Ancak Sigorta ihtilâf
larına bakan Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesinin yukarda bahsi geçen tarihli kara
rı ile nakten ödenen yemek bedellerinden de prim kesileceği hakkındaki içtihadı
üzerine, kurum da tatbikatını buna göre değiştirerek, nakten ödenen yemek be
dellerinden prim kesilmesi için teşkilâtına genelge yayınlamıştır.

Diğer taraftan. Kurum yayınladığı 23.1.1974 tarihli genelgesi ile, fatura
karşılığı ödenen elbise ve ayakkabı bedelleri ile, tahsil yardımları ve yılda bir de
fa ödenen yakacak yardımlarının sigorta priminden muaf olduğunu ve tatbikatı
buna göre yapılmasını istemiştir. Kurumun teşkilâtındaki tereddütleri gidermek
için yayınladığı bu genelgesi ile yukarda bahsi geçen genelgesini, okurlarımızın
bilgisine sunmak için aynen yayınlamaktayız.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şube
Sayı :
Özü :

ilgi

VIII

031/35721 . Ankara, 23.1.1974
Fatura karşılığında ödenen elbise ve
ayakkabı bedeli ile yakacak ve öğre
nim yardımı Hk.

31.12.1973 tarihli, 1691 seri numaral ı
genelge :

Bazı şubelerimizden alınan yazılardan,
elbise ve ayakkabı bedelinin fatura karşılığın
da, yakacak bedelinin de ayl ık ücrete ilâve o-
larak veya senede bir defa olmak üzere öden
mesi halinde, yürütülecek işlem ile sigortalı
lara okul veya öğretim yardımı olarak ödenen
paraların sigorta primlerinden istisna edilip e-
dilmiyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü
anlaşıldığından, keyfiyet aşağıda açıklanmış
tır.

1 —- Elbise bedeli ile ayakkabı bedelinin
toplu sözleşme veya giyim talimatına göre fa
tura karşıl ığında ödenmesi halinde, bahis ko
nusu ödeme aynî yardım mahiyetini iktisap

edeceğinden, sigorta primlerinden istisna edil
mesi, buna mukabil hiç bir belge karşı l ığı ol
maksızın ödenmesi halinde ise, kazaî içtiha
da göre, aynî yardım söz konusu olmadığın
dan, sigorta primlerine matrah ittihaz olun
ması,

2 -— Okul, tahsil yahut öğretim yardımı
namı altında ödenen paraların her işçiye ve
rilmediği, ancak, tahsilde çocuğu olanlara ve
senede bir defaya mahsus olmak üzere öden
diği, dolayisiyle ailenin geçinme imkânlarına
katkıda bulunmak maksadiyle yapılan bir yar
dım olduğu nazara al ınarak, aile yardımı ma
hiyetinde kabul edilmek suretiyle, 506 sayılı
Kanunun 77 nci maddesine istinaden, sigorta
primlerine matrah ittihaz edilmemesi.

3 —- Yakacak yardımı veya zammının,
aylar itibariyle, ücret tediye bordrolarına dahil
edilmek suretiyle, ödenmesi halinde, ilâve üc
ret mahiyetinde olacağı cihetle, sigorta prim
lerine tabi tutulması, ancak senede bir defa

\İ
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olmak üzere ödendiği takdirde, ilâve ücret ni
teliğini taşımayacağı, bir aile yardımı mahi
yetinde olduğu kabul edilerek sigorta primle
rinden istisna edilmesi, uygun görülmüştür.

;  Bi lgi edinilmesini, bundan böyle bu ypl-
|da işlem yapılmasını rjca ederiz.
;  Genel Müdürlük •
•  Cihat ÖVÜL Mustafa MUT
i Genel IVlüdür, Genel Md. Yard.

Şube : VIII , ' ' '
Sayı : 031 /766781 Ankara, 31.12.1973
Konu: Yemek bedel leri Hk.

Genelge No.: 1691

İlgi . 31.3.1970 tarihli, 1288 sayıl ı genelge.
Bi lindiği üzere, adlî kaza mercilerinden

sadır olan ve Yargıtayca da tasdik edilmek su
retiyle kesinleşen mahkeme kararları muvace
hesinde, toplu sözleşme hükümlerine istina-'
den ödenen yemek bedellerinin, aynî yardım
niteliğinde olduğu nazara alınarak, 506 sayılı
Kanunun 77 nci maddesinde tadat olunan is
tisnalar meyanında, bulunduğunun kabulü ile
bu paraların sigorta primlerine matrah ittihaz
edi lmemesi ve evvelce kesilen primlerin de.
talep vukuunda ve zaman aşımı süresi de göz-
önünde tutulmak suretiyle geri veri lmesi yuka
rıda tarih ve sayısı kayıtl ı genelge ile tamim
edilmiştir.

Ancak, bu defa münhasıran sosyal Si
gorta ihtilâflarına bakmak üzere kurulmuş bu
lunan Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesince itti
haz olunan 18.9.1973 tarihli, E. 1973/436, K.
1973/349 ve E. 1973/43., K. 1973/350 sa
yı l ı kararlar ile yemek bedellerinin aynî yardım
•niteliğini taşımadığı, dolayisiyle sigorta prim-
erine matrah ittihaz edilmesi lâzım geldiği
ukme bağlanmış ve anılan dairenin bu konu-
ski içtihadının da bu yolda olduğu öğrenil-

nniş bulunulmaktadır.
Bu itibarla, bu kere beli ren kazaî içtihat

nazara alınarak :

a) Bundan böyle, bu konudaki tatbikatın
değiştiri lmesi ve sigortalılara ödenen yemek
bedellerinin, aynî yardım mahiyetinde olma
ması sebebiyle sigota primlerine matrah itti
haz edilmesi,. -

b) Bundan-evvel kazaî içtihada uygun .
olarak iadesi talep olunan ancak henüz iade .
edilmemiş bulunan yemek bedelleri ile ilğiH'-
primlerin geri verilmemesi,

c) Kurumumuz aleyhine-açrIan -davalar so=-- '
nunda verilen ve kesinleşmiş olan kararlara is
tinaden yemek bedelleri ile ilgili primlerin iade
olunması,

d) 31.3.1970 tarihli, 1288 sayılı genelge
mucibince, usulü dairesinde iade edilmiş olan
primlerin geri alınmamasr,--

e) Ayrıca, sigortalilara elbise bedeli, a-
yakkabı bedeli ve yakacak bedeli gibi ödenen
paraların, yemek bedelinden ayrı olarak, si
gorta primlerine tâbi olması lâzım geldiği yo
lunda yürütülmekte olan tatbikata- devam o-
lunması, uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini, gereğince işlem yapıl
masını rica ederim.

Genel Müdürlük
Cihat ÖVÜL Mustafa MUT

Genel Müdür Genel Md. Yard.

İSCİ Gözü İLE:
İŞÇİ SAĞLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

(KAZA TAZMİNATLARI, İŞ GÜVENLİĞİ
MASRAFLARININ ÜSTÜNE ÇIKARILMADIĞI
MÜDDETÇE İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ
SAĞLIĞININ TEMİNİ MÜMKÜN DEĞİLDİR)

iş Kanunumuz, iş yerlerinde işçilerin ka
za ve hastalıktan korunması için emredici hü
küm getirmiş ve bu konuyu açıklığa kavuşturan
iş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Tüzüğü'nün tatbi
kini esas kabul etmiştir.

Demek oluyor ki işçi, mükel lef olduğu iş
gücünü arz ederken işveren de işçiyi kaza ve
hastalıktan koruma görevini yerine getirecek
tir.

İş Güvenliği Kurulu {tüzük icabı) yedi
üyeden teşekkül eder. Başkan dahil beş üyeyi
işveren tayin eder. Bir üye ustalar arasından
seçilir. Sendika da kurulda sadece bir üye ile

(Devqmı sayfa 15 de)
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4792 SA
YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNUN
DEĞİŞİK 20.nci MAÖDESİNE İSTİNADEN HAZIRLAN

MIŞ BULUNAN. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİ, 2 HAZİRAN 1973
TARİH VE 14552 SAYİLİ RESMİ GAZETEDE YAYIN
LANMIŞTIR. GEÇİCİ 2 VE e.ncı MADDELERİNİN HA
RİCİNDEKİ HÜKÜMLERİ YAYIN TARİHİ İLE YÜRÜR
LÜĞE GİREN YÖNETMELİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜ
OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞİ
DA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi
Yönetmenliği

(Geçen sayıdan devam)

Konut alanı ;

Madde 17 — Alanı 100 m- yi geçen konutlar
için kredi verilmez.

Konut alanına, bir ailenin oturmasına ayrılan top
lu konuttaki dairenin içinde kalan bütün odalar, hol
ler. antre, mutfak, banyo, helâ, lâvabo, kiler, depo ve
iç geçitler ile bunları bölen veya çevreleyen iç ve
dış duvarların kat planlarındaki alanlarının bütünü,
balkonlarla ortak duvar alanlarının yarısı dahildir.

Belediye İmar yönetmeliklerindeki en küçük öl
çüler İçinde kalmak kaydiyle ortak merdiven ve ko
nutla İlişkin diğer eklentiler bu konut alanına dahil
değildir.

Kredi oranı :
Madde 18 — Konut kredisi, taşınmaz mal değe

rinin % 90'ını geçemez.

Taşınmaz mal değeri; arsa rayiç değeri; yol, ka
nalizasyon veya fosseptik, su, havagazı, elektrik ve
kalorifer, asansör tesisatı ve konutun Bayındırlık Ba
kanlığınca saptanan birim fiatlarına göre yapılacak
keşfe dayanan ihale bedelleri toplamından oluşur.

Kooperatifçe yaptırılması gereken, yol, kanalizas
yon veya fosseptik, su, havagazı, elektrik ve kalorifer
asansör tesisatı arsa veya site sınırı içinde kalan kı
sım için uygulanır. Yol, kanalizasyon veya fosseptik,
su ve havagazı, elektrik tesisatı kredisi, kredi sınırı
içinde ve herhalde her ortak için 5.000,— TL. den faz
la olamaz.

Kooperatif tarafından yaptırılacak dükkân, garaj,
roof, cami ve diğer sosyal ortak tesisler için kredi
verilmez.

Yüzde on fark :

Madde 19 — Konut kredisinin kullandırıiabilme-
si için, taşınmaz mal değerinin % 10 unun kuruma
yatırilmış olması zorunludur. Şu kadar ki, arsanın ra
yiç değeri % 10 lara karşılık tutulur.

Arsa rayiç değerinin, taşınmaz malın krediye esas
değerinin % 10 undan az olması halinde, meydana
gelen fark Kuruma nakten ve önceden yatırılmadıkça
kredi kullandırılmaz.

Arsa rayiç değerinin, taşınmaz malın krediye e-
sas değerinin % 10 undan fazla olması halinde mey
dana gelen fark İçin kredi verilmez.

Kredi sınırı ve farkı :
Madde 20 — Bir sigortalıya açılabilecek konut

kredisi 75.000,— lirayı geçemez.
Sigortalıya açılan kredi, istediği taşınmaz malın

krediye esas değerinin % 90 mm altında olması ha
linde; meydana gelen fark nakten önceden Kuruma
yatırılmadıkça kredi kullandırılmaz.

Ekspertiz giderleri :
Madde 21 — Ekspertiz, stüasyon tespiti, yazış

malar ve yapılacak diğer giderleri karşılamak üzere;
konusun krediye esas değeri üzerinden bir kez için
%1, Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılan ülkelerde ça
lışanlar için ise % 2 oranında gider tahakkuk ettirilir.
Bu gider Kuruma yaptırılmadıkça, kredi kullandırıl
maz.

Stüasyon faizinin oranı ve kredinin ödenme süresi
Madde 22 — Konut kredilerinden yapılacak öde

melere, taksitlerin v« ödeme «üresinin başlama tarihi
ne kadar yürütülecek faiz oranı % 4; ödeme süresi
yapı alanı 85 m^ ye kadar olan konutlar için 20 yıl,
85-100 m- ye kadar olan konutlar için 15 yıldır. 17 n-
ci madde hükmü saklıdır.

Dövizle ödeme :

Madde 23 — Sosyal Güvenlik Anlaşması yapı
lan ülkelerde çalışan sigortalıların 19, 20 ve 21 inci
maddelerde sözü edilen arsa payı ve % 10 farkı, kre
di farkı % 2 gider karşılığını Millî bir banka aracılığı
ile Türkiye'ye döviz olarak transfer edildiğini belge
lemeleri gereklidir.

IV. BÖLÜM

Tip projeler - Malzeme standartları :
Madde 24 — Özellikle Sosyal Konut yapımına

yönelmek, lüks yapıtları önlemek, yapıda ucuzluk ve
kolaylık sağlamak üzere. Kurum :

a) Konutları çeşitli yapı alanlarına göre gruplaş-
tırarak Devlet Planlama Teşkilâtı, Bayındırlık ve imar
ve iskân Bakanlıkları ile işbirliği yapmak suretiyle tip
projeler tespit eder.



b) Yapılarda kullanılacak malzemelerin cins ve Kurumun izni aiınmadan ihaieye esas proje, de^
nlteHk standartlarını, Bayındırlık ve imar ve iskân Ba- tay ve öbür belgelerde değişiklik yapılamaz.
kanlıkları ile Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi
kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle tespit eder.

V. BÖLÜM

Yapıların ihalesine ait esaslar

Ön Proje :
Madde 25 — Kooperatiflerin, yaptıracakları ko

nutlara ait 100 ölçekli veya 1/100 tekniğinde 1/50
ölçekli olarak düzenlenmiş 3 nüsha ön projeyi Kuru
ma vermeleri gerekir.

Kredi istem belgeleri :

Madde 26 — ön projelerin Kurumca incelenme
ve onaylanmasından sonra kooperatifçe;

a) Yaptırılacak konutlara ait yerleşme planı,

b) Yapı izni,

c) Mimari uygulama ve detay projeleri, statik
projeler, tesisat projeleri, bina dış tesisatına ilişkin
proje, varsa yol projesi ve bunlarla ilgili metrajlı ke
şif belgeleri,

d) Gerekli yükümlenme belgesi (taahhütname) ve
diğer belgelerden yeteri kadar bir yazı ile Kurumun
o bölgedeki şubesine verilir.

Kredi istemi :

Madde 27 — Kooperatifçe kredi istemi :
Uygulama projelerinin Kurumun o bölgedeki şu

besine verilmesinden sonra;

a) Ana sözleşmenin ilgili hükümleri ve projeler
gözönüne alınarak ortakların, konut tiplerine göre da
ğılışını gösterir Yönetim kurulu kararının noterden
onaylı iki nüshası,

b) Ortakların adları, soyadları, baba adları, sigor
ta sicil numaraları, aylık brüt ücretleri, oturma yeri ve
İŞ adresleri, işyerlerine Kurumca verilen işyeri numa
ralarını gösterir listeden iki nüshası,

Kredi istem yazısına eklenerek Kurumun o böl
gedeki şubesine, yapılır.

Kooperatiflere, Kurumdan kredi istedikleri tarihi
izleyen 1 yıl içinde herhangi bir nedenle kredi verile
mediği takdirde ortaklarının krediden yararlanma ko
şulları yeniden incelenir.

İhale dosyaları :

Madde 28 — Yapı ihale dosyalan Kurumca sap
tanacak şartname ve sözleşmeler ile her türlü ihale
belgeleri ve esaslarına göre hazırlanır.

ihalenin şekli, onaylanması ve kredi açılmam :

Madde 29 — Konutlar; sözleşme, proje ve şartna
me hükümleri dahilinde, götürü bedel, anahtar tesli
mi esasına göre ihaieye çıkarılır.

ihale, yapılacağı günden önce en az 15 gün için
de biri o bölgedeki, öteki Ankara, istanbul veya İzmir'
de yayın gücü yüksek olan gazetelerden birinde olmak
üzere 4 gün aralıklarla 2 kez ilân olunur. Bölge ga
zetesi bulunmayan yerlerde ilân Ankara, istanbul veya
İzmir'de yayın gücü yüksek iki gazetede aynı koşul
larla yapılır.

ihale kapalı zarf usulüyle yapılır. Bu usulle ihale
gerçekleşmediği takdirde ihale şekli Müdürler Kuru
lunca alınacak prensip kararları ile tayin olunur.

İhale ve kooperatif ortağı sigortalılara açılabile
cek kredi miktarı. Müdürler Kurulunun onaylamasından
sonra kesinleşir.

Kurum, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
yapmakta serbesttir.

Yapılanın kontrolü ve yürütülmesi :
Madde 30 — Kooperatifler, ücretleri kendilerine

ait olmak üzere iş1n fennî sorumluluğunu üzerine ala
cak, her türlü fennî evrakı imzalamaya, yetkili ve mes
lekî yeteneği kurum tarafından kabul edilecek Mühen
dis, Yüksek Mühendis, Mimar ve Yüksek Mimarı, Kon
trol Mühendisi olarak görevlendirmek zorundadırlar.

Kurum, yapıları teknik yönden kontrole ve söz
leşmelerin yürütülmesi ile ilgili diğer tüm işleri koo
peratifin izni olmadan yapmaya ve sonuçlandırmaya
yetkilidir.

Müteahhitlerle yapılacak sözleşmelerde. Kurumun
gerekli gördüğü hallerde yapıları durdurmağa ve söz
leşmeyi bozmaya yetkili olduğu açıkça belirtilir.

Krediden ödeme :

Madde 31 — Stüasyonlar, yapının gidişine göre,
sözleşmeler ile fennî şartnamelerde yazılı esaslara
bağlı kalarak kooperatifin sorumlu kontrol mühendisi
tarafından düzenlendikten ve Kurumca uygunluğu onay-
lanlıktan sonra doğrudan doğruya müteahhide ödenir.-

Stüasyon faizlerinin tahakkuk ve tahsili :

Madde 32 — Her stüasyona, ödeme tarihi valör
sayılmak üzere ve yapı kullanma izni veya geçici ka
bulün Genel Müdürlükçe onaylanma tarihlerinden han
gisi önce ise o tarihi izleyen aybaşından altı ay son
raki aybaşına kadar faiz tahakkuk ve tahsil olunur.

Tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde
alınamıyan faizler ana paraya eklenir ve ana paraya
ilişkin hükümler uygulanır.

.Devamı gelecek sayıda)
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■■ 1:

Oto-Yol San. A.Ş. toplu-iş sözleşmesinde İşçi temsilcileri.

toplu Sözleşmeler
OTO-YOL SANAYİ A.Ş.

(Baştarafı sayfa 7 de)

Sendikamız ile OTO-YOL SANAYİ A S
arasında yürütülmekte

rrıış. bu toplandla°rdr^'iumTüV°'^'T'
kânı bulunamamış olun d^" 'm-
lantılara bırakılmıştır Grü™"!. '°P-

SERVİS TİCARp-t ■ ■OTO YAN SAN ORTAKn^,'"^^° ŞİRKETİ ve
rasında yürütülmekte nia Sendikamız a-
relerı de devam etmektedb müzake-
P  ̂ °P'antılarda Sosvai v kadar ya-mı ile diğer bazı maddele bir kıs-
bul edilmiştir. Ancak heT ve ka-
ucret hususu ile ilgii, °lduğu gibimutabakat sağlanamam^t.r bir
vam edilmektedir. 'Görüşmelere de-

HİSAR ÇELİK Döküm .Maden-İş Sendikasmdan'^''^'^ SANAYİİ
Sendikamıza iltihak eden HiSAR^'çmı
KÜM ve MAKİNA SANAYİ işyeri işçiler

ıçın

Toplu Sözleşme presödürü tamamlanmış ve
Sözleşme yetkisi Sendikamıza veri lmiştir. Sen
dikamızın Toplu Sözleşme dairesi yetki lileri
ile işyeri temsilcilerinin müşterek hazırladıkla
rı Sözleşme.taslağı, 14 Şubat 1974 günü baş
layan ilk toplantıda işveren yetki l i lerine veri l
miştir. Sözleşme müzakerelerine devam edi l
mektedir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANLİĞİ
BÖLGE DEPO TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ

istanbul - Bakırköy'de kurulu bulunan
Sağl ık ve Sosyal Yardım Bakanl ığı Bakırköy
Bölge Depo ve'Tamirhane Müdürlüğü işyeri
için Sendikamız çağrı presödürü tamamlamış
tır. Sözleşme yetkisinin önümüzdeki günlerde
verilmesi beklenmektedir. Sözleşme için hazır
l ıklar tamamlanmıştır. Yeni Sözleşme 1 Mart
1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

CHRYSLER SANAYİ A.Ş., REMAS REDÜKTÖR
VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.. MES MAKİNA
ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.

Sendikamız, 31 Mart 1974 tarihinde ni
hayete erecek olan CHRYSLER SANAYİ A.Ş.,
REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİ A.
Ş. ve MES MAKİNA ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
işyerleri için yapılmış bulunan Toplu-İş Söz
leşmelerini fesh etmiştir.

Yeniden toplu sözleşme yapmak İçin çağ
rı presödürü hazırlanmış ve bu hususlar için
ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerine müracaat
yapılmıştır.
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BAŞYAZI
(Baptarafı sayfa 1 de)

İ l holdinklerin yetkili lerinin halen sessiz durma
ları görüşümüzü doğrulamakta, yenitehlikelerin
geleceğini göstermektedir.

Otomotiv sanayiinde Hükümet yetkili leri
konuları gerçekleştirmek için bazı tedbirlere
baş vurdukları görülmektedir. Bunların bir tane
si araç imal eden işyerleri imalatlarını yavaş-
latırlaısa ceza görecekleri belirti lmekte, hatta
tahsislerinin kesilebi leceğide belirti lmektedir.
İşverenlerin bir kısmı işyerlerini kapatmak iste-
miyecekleri göz önüne al ınırsa imalatını düşür
meyecek, bunun yanında Toplu-i ş sözleşmesi
sırasında işçilerin hakkını tesl im etmediğin
den ilgi l i sendikayı grev,e sürüklemek suretiyle
istediği neticeyi elde edecek ve böylece bir sü
rede araç çıkarı lmayacaktır. Acaba Hükümet
yetkilileri bu şartlar altında ne yapacaklarını
merak etmekteyiz. Diğer yandan kotaları ve tah
sisleri kesi lmek suretiyle cezalandırmak isteni
len işverenler mi? yoksa o işyerinde çal ışan iş
çiler mi? olacaktır. Çünkü, geleceği yakinen gö
ren bazı işverenler bu iş kolundaki yatırımlarını
zaten kısım kısım daha kazançl ı işlere kaydır
dıklarını Hükümet yetkilileri farkında deği l-
lermi? İşverenlere veri lecek cezaların acısını 20
bin'e yakın imal ve montaj işçisimi çekecek?

Bu sanayide al ınacak tedbirlerin işçiye ve
işçi dışındaki guruplara yararl ı olabi lmesi için
büyük etütlere ihtiyaç olduğu kanısındayım.
Masa başında al ınan kararlarla bunların düze
leceğine inanmıyorum çok iyi niyetli Başbakan
ve Bakanlar gelebi l ir. Ancak Bakanl ık kademe
lerindeki zihniyet si l inmedikçe hiç bir netice a-
l ınamaz. Aynı Bakanlık yetki lileri eskidende
montaj sanayi inde araç indirimi yapmışlardı.
Netice ne oldu? Şimdide aynı kişiler minareye

' '^^^""'s'mışlardır. Bakanların bu husustaÇOK uyanık olmasını önermeyi vazifelerimiz ara
sında sayıyoruz. Netice, olarak şunu bel irmek
isterim: Al ınacak kararlarla işçi kesimi mağdur
edi lmemeli ve bunun tedbirleri açıkça belirtil
melidir. Hükümet yetkil i leri cesaretle al ınan ka
rarların uygulanmasında türlü yol lara sapması
ihtimali kuvvetli olan işverenlerin cezalandırıl
ması yanında icabı halinde bu fabrikaların dev
let eliyle işletilebileceğini açıkça belirtmeleri
gerekir.

İŞÇİ GÖZÜ İLE

(Baştarafı sayfa 11 de)

temsi l edilir. Tabiatıyla al ınacak kararlar ta
mamen işverenin insiyatif ve insafına bırakıl
mıştır. Vuku bulacak herhangi bir kazada ka
nunun işvereni sorumlu tutacağı düşünülürse
bu durum normal gibi görünür.

Ancak, tüzüğün hazırlanmasındaki bu sa-
fiyane görüş bugün l|las etmiş durumdadır.
Hemen her kazada işçiyi suçlamak alışkanlık
haline gelmiş ve işverenlerimiz maalesef (esa
sen mecbur olduğu) tedbiri almamanın güna
hını mağdur işçiye yükleme gayreti içerisine
girmişlerdir. Kısmen veya tamamen canından
işçi ve\/a varisleri yıllarca mahkemelerde sü
rünür haldedir. Kurulan düzen, kanun koyucu
nun düşündüğü gibi iyi niyetle işlemiş olsay
dı herhalde hastalık ve kaza vakaları bugün
kü astronomik rakamlara ulaşmaz, işverenler
de sorumluluktan kaçmazdı.

iş güvenliği ve işçi sağl ığı konusu tabia-
tiyle bir masraf meselesidir, işinin çabuk ve
ucuz görülmesini isteyenlerin bu masrafa ilti
fat etmeyeceği muhakkaktır. İş Kanunundaki
her maddeyi kâr-zarar hesabına vurmaya al ışık
olanlar maalesef iş kazalarından doğacak taz
minatları ödemeyi, iş güvenliği masrafların
dan daha ucuz bulmuşlardır. Hattâ mezkûr
tazminatı anında vermemeyi dahi kâr saymak
tadırlar. Kaldıki tazminat zamanında verilmiş
olsa bile derde deva olamayacağı muhakkak
tır.

insani görüş, kaza ve hastalığı önleme ve
işyerlerini mezbaha olmaktan kurtarma yolu
dur. Bu da ancak iki şekilde gerçekleştirile
bilir. Birisi, kurula (halen mağdur olan) işçi
veya teşekkülü hakim olur. Diğeri de mevcut
sisteme sarahat getirilmek şartıyla, kaza taz
minatlarını iş güvenliği masraflarının üstüne
çıkarmak suretiyle, işverenleri çok sevdikleri
kâr-zarar hesabıyla işgüvenl iğini tercih eder
duruma getirme yoludur.

Ruşen Atila AKTUNÇ
Chrysler
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BİZİM KÖSEMİZ :

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. İşyerinde çalışan
üyelerimizden,
Hilmi Kır'ın NİLÜFER adında kız.
Nadir Er'in DİLEK adında kız,

Niyazi Öztürk un NURAY adında kız,
Fikret Kodak'ın İBRAHİM adında erkek,

Yusuf Kılıçaslan'ın EŞREF adında erkek.

SERVİS TİCARET Ltd. Şti. işyerinde çal ı
şan üyelerimizden,
Nizamettin Korur'un TANER adında erkek.

— ALTINBAŞAK ZİRAİ MAKİNA ve ALETLER
SAN. A.Ş. işyerindeki üyelerimizden.
Yaşar Vural'ın HOŞNUT adında kız,
Salih Ateş'in AYŞE adında kız,

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işye
rinde çalışan üyelerimizden,
Osman Nuri Palas'ın FİKRİ adında erkek,
Bahri öztürk'ün İLKER adında erkek.
Hakkı Tuna'nın BEYİT adında erkek,
Nevzat Karataş'ın DİLEK adında kız.
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne

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

EVLENME

ECA PRES DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerin
de çal ışan üyelerimizden.
Kâmil Eliaçık ile Adalet Eliaçık,

CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde çal ı
şan üyelerimizden,
Ahmet Ülper ile Fahrünisa Ülper (Çaycı),
Evlenmişlerdir. Yeni evlileri içtenlikle kut

lar, ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden,
Yakup ve Aşır Ayaz'ın babaları,
R. Muammer Karakaçan'ın annesi,
Hüseyin Yılmazer'in yeni dünyaya gelen
kız çocuğu.
Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhume

leri rahmetle anar, kederli üyelerimizin acıla
rmı paylaşarak başsağl ığı dileriz.
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Şiir köşesi:

BİR SÖZ BİR SÖZLEŞME

Bir güzel sözleşme yaptık bir söze.
Her duyanlar şaştı gerçekten bize.
Anlayış herkesçe uygun bir çözüm.
Sevgiden bir duygu girmiş her öze.

Toplu işler bizde hız almış yürür.
Doğruluk nerdeyse kalbinden görür.
Herkesin ağzında bir ses var ise.
Kandırır engel li yollardan sürür.

Hak verilmez bi lme hakkın neyse al,
Gör ne varmış bunda bi l fikrince dal.
Bilmeden yaptınsa yanl ış bir iki.
Sendikadan sor da öğren orda kal.

Her taraf anlaştı uygun buldular.
Çok zaman kaybetmeden bir oldular.
Anlaşılmış hepsi uygun hem güzel.
İmzalanmış hepsi hayran kaldılar.

Fenişim uygûnca görmüştür sözü.
Otomobil işle anlaşmış özü.
Bir güven bağlandı sarsılmaz emin,
işçinin her anda gülmüştür yüzü.

Dinleyin bzir sözle bildirsin Recep,
Hepsi memnun oldu bir inançla hep.
Söylenen sözlerle gülmüştür bi len.
Doğruluk bizlerde kalkmıştır sebep.

Recep UÇAR
Feniş Alüminyum

— istanbul'da ilk defa araba kuilanıyorum.
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Soldan sağa :
1) Ülkemizde kıyısı olan bir deniz - Uzak

işareti. 2) Askerler - Üzerine lehim yapıl ır. 3)
iki metali yapıştıran - Ellerde kul lanılan süs
maddesi. 4) Genişlik - Terazinin gözü - Vilâ
yet. 5) Gövdenin üstündeki - Taramaktan emir-
Tersi isim. 6) Bir kadın giyim eşyası - Akde-
nizde bir ada. 7) Vücudun bir bölümü - Us,
başta bulunan. 8) Kesin olan - Üzümün yetiş
tiği bir nevi ağaç. 9) Bir hususta veri len hü
küm - Ekmek yapımında kul lanılır. 10) Bir tu
ristik yerimiz - Kütüphanenin bölümleri. 111
Tersi şöhret - Esası - Avuç içi. 12) Tersi kü
çük bal ıkçı gemisi - Kaşkol - Bir renk.

Yukarıdan aşağıya :

1) Uçucu yaratıklardan - Sivri bıçak. 2)
Boğa güreşlerinin yapıldığı yer - Parazit. 3)
Tanrı - Müdürden sonra gelir - Bir kadın ismi.
4) Hareketli, canl ı - Bir şeyin kulpunu monte
eden. 5) Bîr erkek ismi - Opera müziğinde bir
tür. 6) En önemli gıda maddelerinden - Lâkin,
ama - Baston. 7) Er - Bir soru - Litrenin sim
gesi. 8) Ayı yuvası - Bal yapan - Sersem, sa
lak. 9) Bir'erkek ismi - Vak'a. 10) Bir toprak
nevi - Bir hastalık çeşidi. 11) Cild - Bir nota -
Avuç içi. 12) Bir çiçek - Gelecekten haber
verme.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN

ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa :

1) Demirsoy - THY. 2) Esas - Enayi. 3)
Ve - Avrat - Yem. 4) Ara - Sar - Kaya. 5) Ne -
Mazot. 6) Amine - Ra. 7) Abasak - Aort. 8)
Sef - Mis. 9) Ekin - Akat. 10) Olanak - Ala.
11) Nasa - İt - Ezan. 12) Muhammet Ali.

Yukarıdan aşağıya :

1) Devalüasyon. 2) Eser - Be - Lam. 3)
Ma - An - Af - Asu. 4) İsa - Eas - Enah. 5) Vs -
Maçka. 6) Seramik - İkim. 7) Onaran - Mn -
Tm. 8) Yat - Ze. 9) Ko - Asalet. 10) Tiyatro ■
Kaza. 11) Ey - Arsa - AL 12) Yumak - Tani

Sayın Üye;
■ ■

Örgütünü güçlendir ve arkadaşlarını
Otomobil-iş ' e üye yap.

Dergini oku ve okut
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