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S U N U S
Mart içinde işçiler bakımından kamu oyunu en

çok etkileyen konu şüphesiz asgari ücretlerin yeniden
tesbiti için yapılan çalışmalar olmuştur. Gerek sendi
kal çevreler gerek işveren çevreleri ile Hükümet ilgili
leri konu üzerinde çeşitli çalışmalar yapmış ve beyan
larda bulunmuşlardır. Konu üzerinde bilhassa TÜRK-İŞ
gerekli hassasiyetle durmaktadır. Nitekim geçtiğimiz
ay içinde gerek diğer işçi meseleleri ve gerekse as
gari ücretler hususunda görüş birliğine varmak için,
Türk-İş Teşkilât başkanları Ankara'da toplandılar. Ge
rek Başkanlar Kurulu toplantısı ve gerekse asgari üc
retler hususunda basında çıkan yazılarla ilgili haber ve
yazılarımızı ilerki sayfalarımızda okurlarımıza sunmak
tayız.

Bu sayıda başyazımız kalkınma konusuna tahsis
edilmiştir. Sendikamız başkanı Aydın Özeren'in TÜRK-
İŞ Genel Kurulundaki konuşması bu sayıda da devam
etmektedir. Her iki yazı da ilerki sayfalarımızda su
nulmaktadır.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi çalışmaları bü
tün yoğunluğu İle devam etmektedir. Mart içinde OTO-
YANSAN ve SERVİS TİCARET sözleşmeleri bitirilmiş
tir. Üyelere sağlanan haklar ile ilgili açıklamalar söz
leşme sayfamızda bulacaksınız. Halen Hisar Döküm
Sanayii ve Sağlık Bakanlığı Bölge Tamirhane Müdür
lüğü işyerleri için sözleşme görüşmeleri devam et
mektedir. OTO-YOL, HATİPOĞLU sözleşmeleri ise
uyuşmazlık safhasındadır. Önümüzdeki günlerde
CHRYSLER, MES ve REMAS işyerleri için sözleşme
görüşmeleri başlayacaktır. Hazırlıklar tamamlanmış ve
işverenler toplantıya çağrılmıştır.

İş Kanununa istinaden çıkarılmı şbulunan tüzük
lerin yayımına gene çıkış tarihi itibarı ile devam et
mekteyiz. Konut Kredisi yönetmeliğinin devamını bu
sayıda yayınlamaktayız.

Üyemiz olsun olmasın, birçok işyerlerinde çalışan
işçilerden ilginç mektuplar almaktayız. Şimdiye kadar
ehemmiyet vermemiştik. Ancak mektupları yazan sayın
işçi kardeşlerimiz ilgilenmediğimizi düşünebileceğin
den bir nebze bahsetmekte fayda bulduk. Konu şöyle;
Işkolumuzda bulunan bir sendika kendisini OTOMO-
BİL-İŞ Sendikası olarak lânse ederek işyerlerinde faa
liyet göstermek istemektedir. Aczini gizlemek için baş
ka bir sendikanın isminin arkasına girmeyi hüner bi
len bu tipleri işçiler yakından tanımakta ve gerekli
dersi vermektedirler. Ancak sendika olarak bu gibi ha
raketleri yakından takip ettiğimiz ve eğer bu gibi çir
kin hareketler son bulmazsa en etkin çareleri almış bu
lunmaktayız. Bu hususu tüm işçi kardeşlerimize ve
üyelerimize duyururuz.

Tüm okur ve üyelerimize iyi gelecekler dileği ile
onyedinci sayımızı da sunmaktayız.
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Kalkınma Tabandan Başlamalıdır

A. Aydın ÖZEREİM

Türkiye'nin Gelişmiş ülkeler seviyesine
çıkması. Ortak Pazar dolayısıyla mevcut sana
yimizin korunarak geliştirilme sorumluluğu, di
ğer sanayi dallarına da ehemmiyet verilerek
büyütülmesi, istenilen seviyelere gelebilmek
çabaları, kalkınma plânları, kitaplarında kaldı
ğı bir gerçektir.

Açıkça belirtmek gerekir ki , 1973-1977 Kal
kınma Plânının 3. Beş yılını kapsayan «kitap
Türkiye'yi istenilen seviyeye getiremiyecektir.
Plân, tabana inilerek gerçekleri görebilme
olanağından yoksundur. Eğer böyle, olmasay
dı, geçirdiğimiz Beş Yıllık Plânlı dönemlerde
ekonomik durumlarımızda büyük değişmelerin
olduğu görülecekti. Mevcut durum herhalde
plânlı bir kalkınmadan çok rastgele bir geliş
me göstermektedir.

Çalışmakta bulunduğumuz sanayi dalı
mızda bazı misaller vererek görüşümüzü doğ
rulamak isteriz. Sanayimizin büyük kentler et
rafında toplanmasına sebep plânsız hareketler
olarak nitelemek icap etmektedir. Her geçen
gün büyük kentler pahalılıktan yaşanmaz hale
gelmesinin sebebi de budur, iç göçler hâlâ
durdurulamamıştır. Çünki, küçük sanayi büyük
kentlerin içinde gelişmektedir. Esasında bunun
diğer kentlere kaydırılması ' icap etmektedir.
Büyük kentlerdeki avantaj tüm kontrollardan
azade olarak çalışma imkânının bulunmasıdır.
Bizim sanayi dalımızda yüzbinlerce işçi boğaz
tokluğuna hertürlü sosyal güvenİik ve sosyal

sigorta primleri ödemeksizin geleceğinden u-
mutsuz yaşam kavgasını sürdürmektedir.

Büyük sanayi erbapları bütün bunlardan
habersiz görünmeğe çalışarak ürettikleri mal
ların büyük bir kısmını küçük sanayilerde yap
tırmakta, hattâ kalite ve standart aramamakta
en ucuzunu alabilmek için yarışlarını sürdür
mekte, böylece tabanda çalışan işçi. Çırak ye
ustaların haklarının büyük ölçüde yenmesine
sebep olmaktadırlar. Sendikalar bu ufak ünite
lerle sözleşmeler, yapmalarına rağmen, işçile
rin haklarını koruyamaz hale gelmişlerdir. Nor
mal şartlara getirilmek istenen işçiler hemen
yenileri ile değiştirilmekte, küçük sanayi dalı
kapanarak yeniden adı değişerek açılması ola
nak halini almıştır. İşlerinden olan işçiler sen
dikaları umacı gibi görmesine sebep olan bu
anlayış bir yerde de küçük sanayi erbabının ye
ni getirilen yükleri kaldıramayışıdır. Çünki,
aynı malı daha ucuza yapan vergi ve sigorta ö-
demeyen kuruluşlar mevcuttur. İşte büyük sa
nayi erbabı bu kuruluşları tercih etmekte-stan
dartlara uygun olmayan malları tercih etmekte
büyük kazanç furyasına devam etmek için her
türlü riske girmektedir.

İşte Plânlı kalkınma iki devrelik 5 yılını
tamamladığı halde küçük sanayi gruplarını bi
rer merkez etrafında toplama yoluna gideme
miştir. Böylece biTyük sânayi kuruluşlarında ça
lışan işçiler ile küçük sanayi hizmetlerinde ça-

(Devamı sayfa 15'de)



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

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

Remas Redüktör ve Makine San. A.Ş. işyeri.

Remas, Redüktör ve Makina Sanayii Â.Ş.

Remas Redüktör ve Makina Sanayii A.Ş.
12.7.1966 tarihinde Ankara Devlet Yolu 22.
Kim. Kartal - istanbul'da kurulmuş olup, ser
mayesi 2.000.000.— TL dır.

İmalatını muhtelif tip redüktörler (dişli
kutusu) teşkil etmekte ve halen 43 personeli
ile 600 metrekare kapalı sahada faaliyetini sür
dürmektedir.

İlk kuruluş yıllarında insan asansörü ve
inşaat vinci imal eden REMAS daha sonra .sa
nayi tipi redüktör ve motorlu tip redüktör ima
latına yönelmiştir..

Halen, 0,17 HP den 1000 HP ye kadar
alındişli paralel eksenli redüktörler, sonsuz vi
dalı (bronz- salyangoz) redüktörler, ayna mah-
rutili redüktörler imal edilmektedir.

REMAS Mamülleri:

Türkiye Kömür İşletmeleri
Soda Sanayi
Ereğli Demir Çelik, tesislerinde ba
şarı ile kullanılmaktadır.

Sendikamızın, 1972 yılında teşkilatlana
rak bünyesine katılmış bulunan REMAS RE
DÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. işyeri iş
verenleri ile Birinci dönem Toplu iş Sözleşme
si 9 Eylül 1972 tarihinde imzalanmıştır. Birinci
dönem Toplu İş Sözleşmesi 1 Nisan 1972 Ta
rihinden itibaren iki yıllık olup, 31 Mart 1974
tarihinde nihayete ermiştir, ikinci dönem Söz
leşme çağrısı ve hazırlıkları bitmiş olup önü
müzdeki günlerde Sözleşme görüşmelerine
başlanacaktır. Sendikamızın, işyerinde Baş-
temsilcilik görevini Naci Kalın, Temsilcilik gö
revini de Emin Gülenay yürütmektelirler. ■ .i
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Şenel Başkanımızın
Türk - İş

Kongresindeki
Konuşmasının

Metni
(Onbeşinci sayıdan devam)

T.O.E Tam greve çıktık. Türk-iş'ten bir
yetkili, ben İstanbul dayım Sayın Başkanımla
beraber Federasyonda bulunan Genel Sekrete
re telefooL! açıyor. Siz ne yapıyorsunuz arka
daş diyor. Greviniz kanunsuz, biz kanunlu ka
nunsuz bu riske girmişiz dayandık aradaki far
kı aJdık. Sendikacı olarak'kafamızı koyacaksak
işinin yanında koyarız. Prerısibimiz bu. Bir yer
de anlamadığımız bir şey var. Her şey evvel
den konuşulup söylenmeli hakikaten yapılacak
hareket Türk Sendikacılığına kötülük getire
cekse bizlere kesin emir vermeleri lâzımdır.
İşte T.O.E. Temsilcileri de burada arkadaşımı
za şartlar kötü bu devre zam almamız büyük
sakıncalar doğurmakta, üst kuruluşumuzun da
görüşü bu denilirdi ve işçi arkadaşlarım tek
kelime ile greve bile çıkmazlardı. Biz disiplinli
bir teşkilâtız dediğimiz aynen olurdu. Grevde
olsak dahi verilen talimattan sonra içeri gir
mezlerse namussuz ve şerefsizim. Sendikalar
üyelerine sahip olmalı. Kapı arkasında oyna
nan oyunlara paydos. (Salonda taraflar arasın
da sesli konuşmalar ve sataşmalar)

Yine raporun 309. sayfasında Bölge Tem
si lcileri , ile ilgili kısım çok ilginç bulunmakta
dır. 8. Genel Kurulundan temsilciuer hakkın
da bir rapor var. Bunda temsilciliklerin siste

matik çalışamadıkları ve dafbederliği " kına
maktadır. Bir komisyon toplanarak temsilcile-

/

M:

Otomobil-!ş Genel Başkanı Aydın Özeren

rin faaliyetlerini düzenleyici Yönetmeliğin ya
pılması istenmiş geçen Genel Kuruldan bu ya
na yönetmeliğin halen hazırlanmamış olması
ve temsi lcilere bir yön verilmişi karşısında el
bette birbirimize gireriz yönetmenlik bitince sa
taşmalarda biter. Bu tip konular ortadan kal
kar.

Kıymetli arkadaşlar rapordaki plânlı kal
kınma kısmından ziyade bizi alakadar eden ana
konumuz olan montaj sanayiindeki planlı kal
kınmaya değineceğim.

Planlı kalkınmaya uygun olarak Montaj
Sanayii devrelere böleriz. Yerli malzeme '^oranı
% 45 kadar böylece çıkar bunu yapamıyan
montaj sanayi erbabının kotası ve yetkHeri alı
nır. Netekim ki seviyeye ulaşamıyanların kota
sı ve tahsisleri alınmış, işverenlere bir'şey ol
mamış. Çünki bunlar da sanayiin kaynağım ye
miş, cezalandırılan sokağa dökülen işçiler ol
muştur. ^Jeep fabrikasında 1000 arkadaşımız

(Devamı gelecek sayıda)



TORK - İŞ' İN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINDAN NOTLAR
TÜRK-İŞ İcra Kurulu 4-5 Mart 1974 günü Kon

federasyona bağlı teşkilâtların başkanlarına çağrı ya
parak, Başkanlar Kurulunu toplamıştır. Yapılan toplan
tının hemen akabinde TÜRK-İŞ yönetim kurulu top
lanmış ve böylece yönetim kurulunda bulunmayan di
ğer teşkilâtların da fikir ve görüşlerinin bu vesile ile
yansıtılması büyük fayda sallamıştır.

Bağlı bulunduğumuz TÜRKİYE METAL-İŞ FEDE
RASYONU Başkanı Sayın Enver KAYA, Karabük Çelik
İşçileri Sendikasının sözleşmesi çalışmaları içinde bu
lunduğundan, Başkan vekilimiz A. Aydın ÖZEREN,
Başkanlar Kurulu toplantısına katılarak. Federasyonu
muzun görüşlerini beyan etmiş, TÜRK-İŞ'in 9 uncu
Genel Kurulundan bu yana neticelenmeyen prensip ka
rarlarının her teşkilât tarafından savunulması ve bu

Kaldı ki;
Toplantıda yapılan görüşmeler; basındaki görüş

lerle ters düşmektedir. Genel kurul isteyen guruplar
TÜRK-İŞ'in bünyesi dışında olduğu açıkça bellidir.
Eğer böyle olmasaydı tüzük maddeleri açıkça belli ol
duğundan ilgili guruplar tarafından TÜRK-İŞ olağan
üstü genel kurula götürülürdü. Şimdiye kadar bu yola
tevessül edilmediğine göre, görüşümüzün doğruluğu
ortaya çıkmaktadır.

Diğer yandan alelacele çıkartılan işkolları yönet
meliği ilerki günlerde sendikaların başına iş açacağı
göz önüne alınırsa bu yönetmelik Türkiye'nin en bü
yük işçi örgütü ile Çalışma Bakanlığı tarafından müş
tereken hazırlanmalıdır. Yalnız Bakanlığın görüşü ile
çıkartılan yönetmelik tek taraf tasarruftan başka bir şey

m
Türk-Iş icra kurulu toplantısından bir görünüş.

prensip kararlarında mutabakata varılması için öneri
lerini bildirmiş, toplu-iş sözleşmelerinde izlenecek po
litikanın sendikalar arasındaki rekabetin kaldırılmasını
isteiVıiştir.

Ana konulardan biri olan, son günlerde basında
birbiri, üstüne çıkan haberlere değinerek TüRK-iŞ'in
olağanüstü genel kurulu hakkındaki görüşlerini belirt
mişler ve şimdiye kadar TÜRK-İŞ bünyesinde olağan
üstü genel kurul yapılmamıştır. Yapılan TÜRK-İŞ ge
nel kurulları TÜRK-İŞ bünyelerine milyonlara malol-
maktadır. Bu tip hareketlerle işçilerin parasının soka
ğa dökülmesine meydan verilmemelidir.

değildir. Hükümet yetkilileri TÜRK-İŞ'in görüşünü al
madan çıkarttıkları bu yönetmelikten evvel arttırılan
hayat şartlarını göz önüne alarak asgari ücretleri daha
evvel tatbikat sahasına koymaları icabederdi. Asgari
ücretler hükümetin görüşü gibi. hayat pahalılığının
önünde yürüyecek halde olmalıdır. Aksi halde hiçbir
şey ifade etmez. Yalnız her şeyi hükümetten bekle
mekte doğru değildir. Kanunen tarafımıza verilmiş
toplu sözleşme hakları ile asgari ücretler bugün dahil
istenilen seviyeye çıkarılamayışı üzücüdür.

Kıdem tazminatları konusunda, alınan kararla 30
(Devamı sayfa 15'de)
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TÜRK-İŞ KONFEDERASYONUIMCA HAZİRLANAN KANUN, TEKLİF VE TÂDİL TASARİ

LARİ 26 MART 1974 TARİHİNDE TOPLANAN MEVZUAT KOMİSYONLARINDA GÖ

RÜŞÜLEREK SON ŞEKLİNE GETİRİLMİŞ VE İLGİLİLERCE PARLEMENTOYA SUNULA

CAKTIR.

Hazırlanmış olanlar ;
1) 991 Sayıl ı Devlet Demiryol ları ve Li

manları işçi leri emekli sandığı i le Askeri Fab
rikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı Sosyal 3i-
gortlar Kuruma'na devri hakkindaki kanuna ek
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun
tasarısı.

2) 1497 Sayıl ı ÇAY-KÛR Kanununun 10.
maddesinin değiştiri lmesine dair kanun teklifi

3) 193 Sayı lı Gelir Vergisi Kanununun
104'ncü maddesijıi tâdil eden 1743 sayıl ı Ka
nunun değiştirilmesine dair kanun teklifi,

4) 492 Sayılı Harçlar Kanunu123 mad
desinin değiştiri lmesine dair kanun teklifi,

5) 1630 Sayıl ı Dernekler Kanununun 75
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair bir

kanun teklifi,
6) 4837 Sayı lı iş ve işçi Bulma Kurumu

Kuruluş ve görevleri kanununun 13. maddesine
1  fıkra eklenmesine i lişkin 7332 sayıl ı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tek
lifi,

7) 506 Sayıl ı Kanunun 1786 Sayılı Ka
nunla muadel 35,36 ve 63. maddesinin değiş
tiri lmesine dair kanun teklifi,

8). 5682 Sayı l ı Pasaport Kanununun 15.
maddesinin 4. fıkrasının değiştirilmesine ve bir
geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi,

O) 195 Sayılı Basın İlân Kurumu Teşkili
ne dair kanununun 5. maddesinin (a) fıkrası
nın değiştiri lmesine dair kanun teklifi,

10) 1111 Sayıl ı Askerlik Kanununun 14.
ve 35 maddelerine birer fıkra eklenmesine ve

58. maddesinin 1. fıkrasının değiştirilmesine
dair kanun teklifi.

11) Sosyal Sigortalar Kurumu Kuruluş,
Görev ve Yetkileri Ka unu tasarısı,

12) İşçi Yardımlaşma Kurumu İYAK Ka
nun Teklifi (meclise sevk edilmiştir.

13) 274 ve 275 Sayılı Kanunların tâdil
tasarısına ait TÜRK-IŞ görüşü.

14) 864 Sayıl ı Kanunda yer alan kadro
ları istisnai duruma getiren 1071 Sayılı Kanu
nun bu hükmü 1327 Sayılı Kanun ile kaldırıl
mış bulunan hükmün yeniden eklenmesi hak
kında kanun teklifi,

15) Çalışma Bakanl ığı Kuruluş Kanunun
da yapılması öngörülen tâdiller ve Bakanl ık
bünyesinde (TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI)
nın kurulmasına ilişkin teklif tasarısı.

16) Cumhurbaşkanı tarafından veto edi
len MADEN KANUNU'nun veto gerekçesi göz-
önüne alınarak yurt çıkarları doğrltusunda ye
niden düzenlenmesi tekl ifi.

17) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
en az geçim indirimi ile ilgili maddenin tâdil
edilmesi ve en az geçim indirimin asgari üc
ret olarak tespit edi lmesine dair teklif tasarısı,

18) Sosyal Sigorta işlemleri Tüzüğü
nün 56. maddesi tâdil tasarısı .

19) Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasa
rısı hakkında Türk-lş görüşü

20) 1475 Sayılı İş Kanununda yapılacak
tadiller hakkında Türk-lş görüşü.

21) Sosyal Sigortalar Kanunu geçici 10.
maddesinin tadili hakkında teklif tasarısı,

22) 1517 sayı l ı yasayla değişik 506/123
madde ve İlâç fabrikaları kurma konusunda
Türk-lş görüşü.



TOPLU - İŞ SÖZLEŞMELERİ
OTO - YANŞAN ORTAKLIĞI

Sendikamızın 1974 yıiında teşkiiatia-
ianarak bünyesine katmış bulunduğu, istanbul
Kartal'da kurulu OTO-YANSAN ORTAKLIĞI
işyerinde 1 nci dönem Toplu iş Sözleşmesi gö
rüşmelerine 24.Ocak.1974 tarihinde başlan
mıştır.

Toplu Sözleşme müzakereleri 19.Mart.
1974 tarihine kadar devam etmiş ve neticede
taraflar anlaşarak. Toplu iş Sözleşmesini işye
rinde üyelerin huzurunda imzalamışlardır.

Yeni dönem Toplu iş Sözleşmesi ile üye
lerin aylık ücretlerine ortalama 760.— Tl. zam
sağlanmıştır. Ayrıca üyelere yılda bir maaş tu
tarında ikramiye verilmesi de kararlaştırılmış
tır.

Sözleşme ile sağlanan sosyal haklat ve
menfaatlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

— Sözleşmenin süresi 1.Mart.1974 tari
hinden itibaren iki yıldır.

iki Sendika ve İki işveren temsilcile
rinden teşekkül eden DİSİPLİN KURULU,

bayramların arife günleri tam
gün ücretli izin verilmesi,

ihbar tazminatlarının % 50 zamlı ve
peşin olarak ödenmesi,

Kıdem tazminatlarının her yıl için 30
gün üzerinden ödenmesi.

— Fazla mesailerin % 60 zamlı ödenme
si.

— Hafta tatili ve genel tatil lerdeki çalış
maların % 100 zamlı ödenmesi,

— Cumhuriyet bayramında üyelere bir
yövmiye bayram ikramiyesi veri lmesi,

— Üyelere her ay bir yevmiye devam pri
mi verilmesi,

— Evlenen üyelere (5) gün izm ve 1000
Tl. evlenme yardımı yapılması,

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere (2)
gün izin ve 500 Tl. doğum yardımı veri lmesi,

— Çocuğu olan üyelere her çocuk için
ayda net 26 Tl. verilmesi,

— Tahsil yardımı olarak i lk okul için 150
Tl, Orta okul için 250 Tl,

Lise- için 400 Tl, Üniversite için 1000
Tl, verilmesi,

— Üyenin ölümü halinde varislerine 15.
00 Tl, üyenin yakınlarından birinin ölümü ha
l inde üyeye 3 gün ücretli izin ve 750 Tl, ölüm
yardımı verilmesine,

— Üyeye yılda iki kat iş elbisesi ve iki
çift ayakkabı veri lmesine. Ayrıca iş emniyeti
ve iş güvenliği i le ilgi li giyim yardımlarının ya
pılması kararlaştırılmıştır.

SERVİS TİCARET LİMITED ŞİRKETİ
Istanbul-Şişl i'de kurulu SERVİS TİCARET

i

Servis Ticaret ve Sendika temsilcileri üyelerimiz ile toplu halde.
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Servis Ticaret ile toplu-!ş sözleşmesi İmza anı.

LİMİTED ŞİRKETİ Ue sendikamız arasında
21.Ocak.1974 tarihinde başiiyan 2 nci dönem
Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri, • Yedi top
lantı sonunda 14.3.1974 tarihinde anlaşma iip
sona ermiştir.

Volksvvagen servisi olarak faaliyet gös
teren bu işyerinde çalışan üyelerimizin ayl ık
ücretlerine a.sgari (737.50) Tl . ile azami (11-
73.00) Tl. arasında ücret zammı sağlanmıştır.
Ayrıca ikramiye iki maaşa çıkarı lmıştır

Aktedilmiş olan yeni dönem toplu iş söz
leşmesi ile üyelerimize sağlanan diğer sosyal
yardım menfaatlerden bazıları aşağıda belir- ,
tilmiştir.

İki sendika ve iki işveren temsilcile
rinden teşekkül eden DİSİPLİN KURULU,

ihbar Tazminatlarının kanuni sürele
re bir hafta ilavesi ile ve peşin ödenmesine.

Fazla mesai lerin % 65 zamlı ödenme
sine,

— Hafta tatillerinin ve Genel tati llerdeki
çalışmaların % 100 zamlı ödenmesi,

— Gece çalışmairın % 20 zamlı' öden
mesi,

Yıllık ücretli izinlere 3 gün ilave edil
mesi ve 250 Tl. tatil ikramiyesi verilmesine.

— Evlenen üyelere (6) gün izin ve 1000
Tl. evlenme yardımı yapılmasına,

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere (3)

gün izin ve 750 Tl. doğum yardımı verilmesi
ne,

— Tahsil yardımı olarak, ilk okul için 1 50
Tl, Orta Okul için 175 Tl. Lise için 275 Tl.
Ünivorp.iie için 500 Tl. verilmesine

— Yakacak yardımı olarak yılda bir defa
600 Tl. verilmesiae,

— Ücret zammı olarak, 1 nci yılda % 10
ve seyyanen 300 Tl.

2 nci yıl % 10 ve seyyanen 250 Tl.
yapılmasına,

— Ayrıca iş emniyeti ve iş- güvenliği ile
ilgili giyim yardımlarının yapılması kararlaş^
tırılmıştır.

OTO YOL SANAYİ A.Ş.
istanbul Kartal-Maltepe'de kurulu OTO

YOL SANAYİİ A.Ş. ile sendikamız arasında,
22.Ocak.1974 tarihinde başlıyan 3 ncü dö
nem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 8.Mart.
1974 tarihine kadar devam etmiştir. Bugüne
kadar yapılan toplantılarda taraflar olarak bir
çok hususlarda mutabakat temin edilmesine
rahmen, ücret ve iş güvenliği ile ilgili (7) mad
de üzerinde anlaşma olanağı sağlanamamıştır.
Bu durum üzerine uyuşmazlık tutanağı tutul
muş ve İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne
iletilmiştir, istanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğünün 21 .3.1974 tarih ve 10112 sayılı yazıla-

(Devamı sayfa 14'de)



SENDİKAL
FEDERASYONUMUZA BAĞLI

KARABÜK ÇELİK-İŞ TOPLU

SÖZLEŞMEYİ OLUMLU

OLARAK BİTİRDİ

Karabük Çelik-iş Sendikası
nın bir süredir devam eden

toplu iş sözleşmesi görüşme
leri, olumlu olarak bitirilmiş
tir. Sendika yetkililerinin a-
çıkladıklarına göre, sözleşme
ile birinci yıl zammı olarak
saat ücretine 305 kuruş, ikin
ci yıl zammı olarak'ortalama

Çelik-lş Sendikası Başkanı
Şükrü Korkmaz Gider

%26 zam sağlanmıştjr. izin
parası olarak 300 ilâ 500 lira
al ınmıştır. Asgari ücretler
42 lira olarak saptanmış -
tır. Gece çalışmalarında ge
ce zammı 150 liradan 250 ilâ
450 liraya çıkarılmıştır. Ayrı
ca bir yenilik olarak koopera
tiflere üye olacak her işçiye
7500 lira konut kredisi verile
cektir. Yapıİ3n sözleşme işçi
ler arasında memnunlukla
karşılanmıştır.

ALDIKAÇTILAR DEMİR
ÇELİK VE DÖKÜM
SANAYİ A.Ş.

Gebze-Çayırova'da kurulu
bulunan ALDIKAÇTILAR DE
MİR ÇELİK VE DÖKÜM SA
NAYİ A.Ş. işyeri işçileri daha
evvel mensubu bulundukları
Türkiye Metal-iş Sendikasın
dan istifa ederek Sendikamıza
iltihak etmişlerdir. 1 Temmuz
1974 tarihinde sona erecek o-
'ŞP toplu iş sözleşmeleri bu
dönem sendikamız tarafın
dan yürütülecektir. Sözleşme
için şimdiden hazırlıklara baş
lanmış bulunulmaktadır.

SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ
LERİN ÜCRETİ AYNI VERİM
DE ÇALIŞMALAR! HALİNDE
normal İŞÇİLERİN ÜCRET
LERİNDEN AZ OLMIYACAK

Sakat ve eski hükümlülerin
çalıştırılmaları hakkındaki yö
netmeliğin bazı maddeleri de
ğiştirilerek yayınlanmıştır. Ye
ni tadile göre bu gibi işçiler
bizzat iş ve işçj Bulma
Kurumu tarafından mülâka-
ta tabi tutulacak ve neti
ceye göre kendilerine uy
gun bir işe yerleştirilecekler
dir-. Tadil edilen hükümlere
göre, işyerlerinde her elli işçi
için bir hükümlü bir sakat işçi
çalıştırılacaktır Yüzden fazla
işçi çalıştıran işyerleri için her
yüz işçi içjf^ j|,.j sakat iki eski
hükümlü çalıştırılacaktır. Bu
91 i kimseler aynı işde çalışan
d'ger normal işçilerin verim-
erınde çalıştıkları taktirde üc

retleri onlarınkinden eksik ol
mayacaktır. Ancak verim di
ğerlerinden düşük olduğu tak
tirde ücret azalabi lecektir. Yal
nız bu ücret bu işde çalışan
normal bir işçinin aldığı üc
retin %75'inden aşağı da ola-
mıyacaktır. Tüzüğü tadil eden
maddeler sırası geldiğinde
dergimizde yayınlanacaktır.

VOKSVVAGEN ŞİRKETİ
TÜRKİYE'DE OTOMOBİL

FABRİKASI KURMAK
İSTİYOR

Voik.svvagen Şirketi Ortado
ğu ve Asya'ya yapacağı satış
larda daha verimli olacağı ka
naati ile Türkiye'de otomobil
fabrikası kurmak istediği bi l
dirilmektedir. i lgili lerin bel irt
tiklerine göre şirket ilgi l i leri
resmi temaslara başlamıştır.

Dışişleri Bakanl ığının konu
üzerine inceleme çal.ışmaları-
na başladığı öğreni lmiştir.

TÜRKİYE'DE 4,5 MİLYON
İŞÇİNİN YALNIZ 1 MİLYONU
SİGORTALI

İstanbul milletveki li Engin
Ünsal düzenlediği basın top
lantısında, önemli işçi sorun
larını ele almış, bu arada çal ı
şanların ancak 1 mi lyon kada
rının sigortalı olduklarını, di
ğer çoğunluğun sosyal güven
likten mahrum olduğunu be
lirtmiştir. ünsal yaptığı basın
toplantısında önemli işçi so
runlarına da değinmiş ve bu
konular üzerinde kanun tekli
fi hazırladığını bildirmiştir Ha
zırlanan kanun teklifinin pren-

J
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HABERLER
sipleri aşağıdaki gibi açıklan
mıştır.

"Üç yıl olan kıdem tazmi
natına hak kazanma süresinin
bir yıla indirilmesi.

Kendi rızası ile işinden ay
rılanlara da kıdem tazmina
tından yararlanma hakkının
tanınması.

Kıdem tazminatına esas o-
lan gün sayısının otuz güne
çıkarılması.

Kıdem tazminatının şahsi
borç olarak saptanması, bu
nun ödenmesinin üçüncü şa
hıs nitel iğe özel ve tüzel ki
şilerce tekeffülünün yasaklan
ması."

Ünsal, sigorta şirketlerinin
poliçelerini işverenlerin grev
zararlarını, tazmin hükmü de
koyduklarını, bu hükmü koy
duran işverenin yapılacak her
greve sonsuza dek dayanabile
ceğini, dolayısıyla işçi hareke
ti ve sendikalizmin yok olup
gideceğini bildirmiş, bu duru
ma karşı kanun teklifine koy
duğu maddeyi şöyle açıkla
mıştır:

"Grev ve Lokavt Kanununa
uygun şekilde yapı lacak grev
den dolayı işverenin uğraya
cağı zararın ikinci, üçüncü, ö-
zel ya da tüzel şahıslarca taz
mini yolundaki anlaşmalar ge
çersizdir."

TÜRKİYE'DE İŞ KAZASI
ORANI DİĞER ÜLKELERE
GÖRE UÇ MİSLİ FAZLA

İlgililerin açıkladıklarına gö
re memleketimizde son dokuz
yılda, meydana gelen iş kaza
larının ortalaması diğer mem

leketlere göre üç misli olmuş
tur. Yapılan araştırmalara gö
re gerekli emniyet tedbirleri
alınmadığı ve gerekli eğitim
işlemleri yapılmadığı taktirde
bu oran azalmıyacak, artacak
tır.

iş kazalarının bu şekilde
artması milli ekonomiye mad
di bir yük olduğu gibi, kaza
sonucunda geriye manen yok
olmuş kişiler kalmaktadır. Ka
za sonucu ölüm hallerinde ise

geriye kalan işçi aileleri ağır
maddi yoksunlukla karşı kar
şıya kalmaktadırlar. Bu konu
da acil tedbirlerin alınması
gerektiğinde ilgililer ittifak
halindedir. Hükümetin konuya
gerekli ilgi göstermesi isten
mektedir.

FİAT'IN TEKLÎFİ
RED EDİLDİ

İMF'nin üyesi bulunan FLM'
in Fiat işçileri için yapmış ol
duğu zam teklifi şirketçe red
edilmiştir. Müzakereler 21 Şu
bata kadar askıya al ınmış ve
sendika işverene iki haftalık
mehi l tanımıştır. Fiat şirketi
fakir bölge olan Cenubi ital
ya'da yatırım yapmaya razı oi -
muş, sosyal hakları yükselt
miş, fakat FLM işçi ücretleri
ne yapılan zammı yetersiz bul
muştur.

AFRİKA'DA TOYOTA'NIN
TUTUMU, SENDİKACILIK
ALEYHİNDE

Durban'da kurulu bulun
makta olan Toyota fabrikasın
da çalışan 2000 Afrikalı işçi
ücretlerde uyuşmaya gidilin

ceye kadar işe dönmiyecekle-
rini bildirmişlerdir. IMF Ja-
ponya'daşi Toyota işçilerin
den Afrika için yardım talep
etmiştir.

İTALYA FİAT İŞÇİLERİNİN
TALEPLERİ

İtalya Birleşik Metal-işçi-
leri Federasyonu 200.000 Fiat
işçisini ilgilendiren müzake
relere yeni tekliflerle gelmiş
tir; saatlik ücretlere 40 liret

zam, ondört aylık maaş yekû
nu 170.000 liret yapmaktadır,
eski yekûn 95.000 liret idi,
bütün Fiat müesseselerindeki
işçi menfaatlerinin eşitlendi-
rilmesi, şirket kantininde öğle
yemeklerinin 100 liretden faz
la olmanfiası talep edildi. Ay
rıca sendika, Fiat yatırırnları-
nın Cenubi talya'ya kaydırıl
masını talep etmektedir.

FRANSIZ METAL

İŞÇİLERİ
Fransa'deki Metal - işçileri

tensikatların durdurulması i-
çin hükümete müracaat etmiş
tir. Renault fabrikasında ida

re 6,800 işçiyi çıkarma kararı
alması üzerine, işlerini koru
mak amaciyle bütün işçiler
istihsali durdurmuş. Sendika
da fabrikayı işgal kararı almış
tır. Relean fabrikasında ise
sendika çalışan işçilerin işte.n
durdurulmayacağına dâir hü
kümetten teminat istemiştir.

Ayrıca Olivetti, Usiner ve
Thompson fabrikalarında da
ensikat konusunda sendika ile

işverenler uyuşmazlığa gitmiş
lerdir.
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Asgâri
• •

Ücret için

Söylenenler:
TÜRK-İŞ ASGARÎ ÜCRETTE
BÖLGE ESASININ
KALDIRILMASINI ÖNERDİ

'Hafta içinde Çalışma Bakanlığı
nın çağrısı ile toplanacak merkezi
askeri ücret komisyonuna katıla
cak Türk-iş temsilcileri önceki gün
yaptıkları toplantıdan sonra dün Dir
bildiri yayımlamış ve yeni asgari üc
retlerin ulusal seviyede olmasını,
bölgelerin kaldırılmasını istemişler
dir.

Yeni asgarî ücretlerin tesbiti sı
rasında çalışan işçinin yalnız ken
disinin değil, ailesinin de dikkate
alınmasını öneren komisyonun işçi
kesimi, işçi emeğinin bir "mal" o-
larak görülmeyeceğini belirtmiş, as
garî ücretlerin tesbitinde sosyal
adalet ilkelerinin esas alınmasını
istemişlerdir.

Bir işçi ailesinin ortalama 6,3
kişiden meydana geldiğini öne sü-
den komisyonun Türk-lş temsilci
leri, bugünkü asgari işçi ücretleri
ne göre fert başına ayda ortalama
93,53 lira düştüğünü belirtmişler
dir.

ÜCRET FELSEFESİ
Temsilcilerin yayımladıkları bil

diride, asgari ücretlerin bölge esa
sına göre saptanmasının artık an-
lamsızlaştığını, zira fiyat artışlarının
hemen her bölgede aynı olduğu be
lirtilerek devamla şöyle denilmek
tedir:

"Konuya nereden bakıirsa bakıl
sın en başta amacın ne olduğunu
çok iyi saptamak, yani verilen öde
vi iyi anlamak gerekir. Asgari ücret
tesbit edilirken hiç bir aşamada,
felsefesinden uzaklaşılamaz. İşçi
nin ailesi ile birlikte insanca yaşa
masını sağlayacak sosyal amaca u-
laşmak, asgari ücretin hedefidir.
Ancak belirttiğimiz gibi, geçen dö
nemler içinde gerekli tecrübelerin

GEÇTİĞİMİZ AY İÇİNDE İŞÇİLER İÇİN EN AKTÜEL KONU
ŞÜPHESİZ ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ OLANLARDIR. BU
ARADA GEREK İŞÇİ ÇEVRELERİ VE GEREKSE İŞVEREN
ÇEVRELERİ KONU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ BEYANDA BULUNDU
LAR. TARAFSIZ ÇEVRELER ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ VE İŞ
ÇİLERİN GEÇİM ŞARTLARİNA DEĞİNEN YAYINLAR YAPTI
LAR. BUNLARLA İLGİLİ OLARAK CUMHURİYET VE GÜNAY
DIN GAZETELERİNDE ÇIKAN YAZILARI AYNEN AŞAĞIDA
SUNMAKTAYIZ.

-edinlldlği ve .özellikle hükümetin
yeni bir sosyal anlayış İçinde bu
lunduğu sık sık ifade edildiğine
göre, bu tesbitte asgari ücretlerin
felsefesine en uygun düzeye geti
rilmemesi için hiçbir sebep yok
tur."

(Cumhuriyet, 27.3.1974)
TÜRK-İŞ ASGARÎ
ÜCRETLERİN 50 LİRA
OLMASINI İSTİYOR

Planlama Teşkilâtı ve hükümet
asgari ücretlerin 30 ilâ 40 lira o-
larak tesbiti yönünde çalışmalar ya
parlarken Türk-iş'in 50 liranın altın
da bir asgari ücrete razı olmaya
cağı öğrenilmiştir.

Asgari ücret tespit komisyonu
na işveren ve hükümet heyetleri ile
birlikte katılacak olan ve Türk-iş
Yönetim Kurulunca seçilmiş olan
işçi heyeti üyeleri önceki gün bir
hazırlık toplantısı yapmışlardır.
Toplantıda, çeşitli araştırmalara
göre, geliştirilmiş olan birkaç as
gari ücret alternatifi incelenmiş ke
sin karar alınmamıştır. Bu arada
mevcut yaşama koşulları karşısında
asgari ücretin 50 liranın altında ol
mayacağı belirtilmiştir. Asgari üc
ret tespit komisyonunun işçi kesi
mini temsil edecek üyeleri resmi
çağrı geldiğinde tekrar toplanacak
lar ve kesin tekliflerini karara bağ
layacaklardır.

(Günaydın, 27.3.1974)
İŞVERENLER: "ASGARÎ
ÜCRETLER GELİŞİGÜZEL
TESBİT EDİLEMEZ.."

Türkiye İşveren Sendikaları Kon
federasyonu Başkanı Halil Kaya;
dün verdiği demeçte, asgari ücre
tin gelişi güzel saptanamıyacağını
söylemiştir.

Halil Kaya, son günlerde hükü
met yetkililerinin asgarî ücretlerin
birkaç gü içinde arttırılacağının ve

bu arada işçi kesimi temsilcilerinin
de bu tesbitin çok yüksek bir dü
zeyde yapılması gerektiği yönünde
ki beyanlarının basında yer alma
sının dikkati çektiğini belirterek şu
görüşü öne sürmüştür:

"Biiindiği gibi, asgari ücret tes
bit işleri İş Kanunu gereğince ve
Asgari Ücret Komisyonu aracılığı
ile yapılmaktadır. Bu komisyon, e-
şit sayıda hükümet, işveren ve iş
çi temsilcilerinden teşekkül eder
ve çalışmalar objektif bir modele
göre yürütülür. Bu nedenle ön yar
gılara dayanarak asgari ücret üze
rinde ileri sürülen düşünce ve ta
savvurlar vakitsiz ve yersiz adde-
diimek gerekir.

Ücretlerin üretilen mallarda ö-
nemli bir maliyet faktörü olduğu
göz önünde tutulursa ücret bünye
sinin bu şekilde zorlanması fiyat
ların da artmasına yol açacaktır.
Böyle bir gelişme hükümetçe temeî
maddelere yapılan zamlardan son
ra, ekonomimizde esasen mevcut
bulunan enflasyonist gidişi sürat
lendirecektir."

(Cumhuriyet, 18.3.1974)
İŞÇİLERİN GERÇEK
ÜCRETLERİ SON ÜC YILDA
YÜZDE 10 DÜŞTÜ

Türkiye'de grev hakkının yasa
laştığı son 10 yıl içindeki gerçek
ücretlerde sağlanabilen artış oranı

-Aog -jıjâıuJiBî) Bpuıjıe uı.g^ epznA
lece, sanayileşmenin hızlandığı son
yıllarda gerçek ücretlerdeki artış,
fert başına ulusal gelir artış dü
zeyine bile yetişememiştir. Ayrıca,
gerçek ücretlerdeki artış oranı 1970
yılında çok büyük bir düşüş gös
termiş ve bunu izleyen 12 Mart
yıllarında gerçek ücretler devamlı
olarak geriye gitmiştir.

Grev hakkının yasal olarak kul-
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLİĞİ TARAFINDAN 4792 SAYİLİ
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUN DEĞİ
ŞİK 20. MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ BU

LUNAN, SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KONUT
KREDİSİ YÖNETMELİĞİ, 2 HAZİRAN 1973 TARİH VE
14552 SAYİLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.
GEÇİCİ 2. VE 6. MADDELERİNİN HARİCİNDEKİ HÜ
KÜMLERİ YAYİN TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN
YÖNETMELİĞİN SON BÖLÜMÜNÜ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞİDA AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi
Yönetmenl iği

(Geçen sayıdan devam)

Vi. BÖLÜM
Sigorta ödeme süresi ve taksitlerin başlaması,
ödeme planı taksitlerin süresinde ödenmemesi
Sigorta :
Madde 33 — Yapıların, geçici kabulünün Kurum

ca onaylanmasından sonra Sigorta Şirketleriyle yapı
lan sözleşme koşullarına göre depreme, yangına, yıl
dırımdan doğan yangın ve yıkımına karşı sigorta et
tirilir.

Bununla ilgili giderler Kurumca yapılarak tahsil
tarihine kadarkı faizi ile birlikte taşınmaz mal sahip
lerinden ilk aylık taksitle birlikte alınır.

Sigortaya, borç bitinceye kadar devam olunur.
Bununla ilgili giderlere ana paraya ilişkin hükümler
uygulanır.

ödeme süresi ve aylık taksitler :
Madde 34 — Ödeme süresi ve aylık taksitler, ya

pı kullanma izin belgesinin veya geçici kabulün Genel
Müdürlükçe onaylanma tarihlerinden hangisi önce ise
o tarihi izleyen aybaşından 6 ay sonra başlar.

Ödeme planını düzenlenmesi, aylık taksitlerin
hesabı :

Madde 35 — Ödeme planları, yapıların geçici ka
bulünün Kurumca onaylanmasından sonra aynı konut
tipinde bulunan ortaklar arasşnda noter önüde çeki
lecek kur'aya ait tutanak ile aynı anda düzenlenecek
noter onaylı yerleşme şeması gözönüne alınarak eşit
taksitler halinde hesaplanır.

Ödeme planlarının zamanında hesaplanamaması
hal inde global taksitler hesaplanır.

Ödeme planlarında; yapı alanı 85 m^ ye kadar
olan konutlarda % 4, yapı alam 85-100 m^ olan konut
larda % 5 faiz oranı uygulanır.

Taksitlerin alt olduğu ayın son gününe kadar
ödenmesi asıldır. Aksi halde o ayı İzleyen ayın birinci
gününden itibaren ayrıca % 7 oranında gecikme faizi
yürütülür.

Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi :
Madde 36 — Aylık taksitlerin 4 ay müddetle ö-

denmemesl halinde borçluya yapılacak yazılı uyarı ile
iki ay süre verilir. Birikmiş aylık taksitlerin ve faizle
rin bu süre içinde ödenmemesi halinde. Kurum ipote

ği paraya çevirir veya iştira hakkını kullanarak taşın
maz malı satın alır.

Taksitlerin dövizle ödenmesi :

Madde 37 — Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılan
ülkelerde çalışan işçilerin istedikleri konutlar için öde
yecekleri aylık taksit ve gecikme faizlerini yurt dışın
da bulundukları sürece Kurumun göstereceği Millî bir
bankada açılacak bir hesaba döviz olarak yatırmaları
ve Türkiye'ye kesin dönüşlerinden itibaren aynı hesa
ba veya Kuruma TL. sı olarak ödemeleri gerekir.

VII. BÖLÜM

Bireysel ilişki - ipotelin paraya çevrilmesi
Bireysel ilişki :
Madde 38 — Yapıların sona ermesi, geçici ka

bulün yapılması ve yapı kullanma İzninin alınmasından
sonra borcun ortaklara devri suretiyle kooperatifin Ku
rumla olan hesabının tasfiyesi ve her halde taksit baş
lama tarihinden itibaren bir sene içinde bireysel iliş
kiye geçilmesi asıldır.

Bu amaçla ödenecek harç, vergi, resim ve öteki
giderler taşınmaz mal sahibine aittir,

ipoteğin paraya çevrilmesi :
Madde 39 — İpoteğin paraya çevrilmesinde,

4792 sayılı Yasanın (Kanunun) 344 sayılı Yasa (Ka-
' nun) )ile değişik 20 nci maddesinin d fıkrası uyarın

ca 4947 sayılı Yasanın (Kanunun) 15-25 inci madde
lerine ve ayrıca hazırlanacak yönerge esaslarına göre
işlem yapılır.

VIII. BÖLÜM

Çeşitli hükümler
Muacceliyet I - ecrimisil :
Madde 40 — Taşınmaz malın bir borca karşılık

ipotek veya satış vaadine konu edilmesi, taksitlerin
süresinde ödenmemesi. Kurumun izni alınmadan si
gortalı dahi olsa başkalarına devredilmesi veya satıl
ması Yönetmelikte ve borçlanma sözleşmelerinde be
lirtilen sair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hal
lerinde, Kurum ipoteği paraya çevirebilir veya iştira
hakkını kullanarak taşınmaz malı satın alabilir.

Kurum, gerek ipoteğin paraya çevrilmesinde, ge
rekse iştirak hakkını kullanarak taşınmaz malın satın
alınmasında ;taksit başlama tarihinden itibaren geçe-



cek süre için. ecrimisil tahakkuk ettirerek varsa öde

yeceği paradan düşer.
Ecrimisil, rayiç aylık kira bedeli üzerinden hesap

lanır.

Ölen ortağın durumu :
Madde 41 — Ölen ortağın hakları, yasal (kanunî)

mirasçıları yararına sürdürülür. Yasal (Kanunî) miras
çılar bu hakkı kullanıp kullanmamakta özerktirler. Kul
landıkları takdirde aralarından birini temsilci seçerler.
Mirasçılar bu hakkı kullanmak istemedikleri takdirde,
ölen ortağın hesapları kooperatifçe Ana sözleşme hü
kümlerine göre tasfiye edilerek yerine başka bir ortak
alınır.

Ek kredi :

Madde 42 — Kredi verilmiş kooperatiflere; ya
pının geçici kabulünün onaylanmasına kadar olan süre
içinde, teknik yönden yapılmasında kesin zorunluluk
bulunduğu saptanacak, istinat duvarı, " temel tahkimi '
veya takviyesi gibi işlerin yapılmas.ı için taşınmaz ma
lın krediye esas değerinin % 90 mm ve kredi sınırını
geçmemek şartiyle ek kredi verilebilir.

Ek krediye konu olacak işlerin, aynı müteahhit
tarafından ihaleye esas rayiçler ve indirimle yapılaca
ğının noter onaylı yükümlenme belgesi ile kabul edil
mesi zorunludur.

Ek kredi istemine konu olabilecek işleri. Kurumun
iznini almadan yaptırmaya başlamış kooperatiflere ek
kredi verilmez.

-Ek kredi verilebilmesi için düzenlenen belgelere
göre kooperatifin ödemesi gereken farkları eski belge

lerdeki farklardan az ise; bu ikisi arasındaki miktar
geri verilmez ve kooperatif borcundan düşülür.

Partiler halinde konut yapımı :
Madde 43 — Kooperatiflere önceki partilerin bi

reysel ilişkileri sona erdirilmek kaydiyle yine 30 ko
nuttan az olmamak üzere kredi kullandırılır.

İmar durumu tek kata izinli arsalar için kredi kul
landırılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Kurumca yaptırılan toplu konut yolu İle krediden

yararlanma
I. BÖLÜM

Toplu konut - arsa ile ilgili işlemler
Topla konut yapımı ;
Madde 44 — Konut kredisinden yararlanabilecek

nitelikteki sigortalılara verilmek üzere; Kurum kendi
arsaları üzerine 85 m- den düşük yapı alanlı konutla
ra ağırlık vermek suretiyle toplu konut yaptırabilir.
17 nci madde hükmü saklıdır.

iş programı ve arsa alınması :
Madde 45 — Kurumca yaptırılacak toplu konut

lar, yıllık iş programlariyle belirlenir ve gerekli arsa
veya arazi öncelikle arsa ofisinden sağlanır.

Ekspertiz :
Madde 46 — Arsa veya arazinin, satın alınma

dan önce ekspertizi yapılır.
Ekspertizde rayiç değer, alt yapı, su, elektrik, ka

nalizasyon veya fosseptik ,imar durumu, kazı, sosyal
hizmetler, ulaşım olanakları ve öbür teknik konular göz
önünde bulundurulur.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SÖYLENENLER (Baştarafı sayfa 10'da)

lanılmaya başlandığı 1964 yılından
beri nominal işçi ücretlerinde ö-
nemli artışlar elde edilebilmiştir.
Sigortalı işçilerin nominal ücretle
rinin 1963 yılında 100 kabul edi
lerek yapılan ücret endeksi 1973
yılının ilk 9 ayının sonunda 282'ye
çıkmıştır. Basit ortalama ile böy
lece yılda yüzde 18 çevresinde bir
ilerleme kaydedilmiş olmaktadır.

İŞÇİNİN YAŞAM DÜZEYİ
Ancak nominal ücretlerde görü

len bu ilerlemenin işçilerin yaşam
düzeylerinde aynı ölçüde bir iyi
leşmeye yol açması beklenmemak-
tedir. Çünkü, aynı zaman süresi
içinde işçilerin tükettikleri mal ve
hizmetlerin fiyatlarında da büyük
sıçramalar olmuştur. Bunların etki
sini ayıklamak için nominal ücret

endeksleri, hayat pahası endeksle
riyle düzeltilmektedir. Türkiye'deki
carî ücret endeksleri, geçinme en
dekslerinin biriyle düzeltilerek, ger
çek ücret endeksleri elde edilmek
tedir.

Türkiye'de gerçek ücretler 10
yıl içinde 100'den 124'e çıkmıştır.
Basit ortalama ile yıllık artış ora
nı yüzde 2,4 olmaktadır. Bu oran
aynı dönemde kişi başına gerçek
gelirdeki artış oranından düşüktür.

Gerçek ücretlerin yıllık artış hız
ları, bir yıldan diğer yıla değiş
mektedir. Geçen 10 yıl içinde yıl
lık en yüksek artış oranı, 1969 yı
lında sağlanmıştır. 1969 yılında
gerçek işçi ücretleri yüzde 8,3 ora
nında artmıştır. Fakat bir yıl sonra,
1970 yılında artış oranı binde 8'e
düşmüştür.

1970 yılı, demokratik ortam için
de haklarını almaya başlayan işçi
ler bakımından bir dönüm yılı ol
muştur. 1969 yılında artış yüzdesi
en yüksek iken, 1970 yılında 12
mart öncesi döneminde en düşük
düzeyine inmiştir. 12 mart ise hu
inişi daha hızlı devam ettirmiş ve
gerçek ücretlerin az da olsa artış
göstermesi dönemini tarihe karış
tırmıştır.

1970 yılında 137,6 olan gerçek
ücretler endeksi 1973 yılı sonunda
124'e düşmüştür. Böylece '2
martın etkin olduğu 1971, 1972 ve
1973 yıllarında ücretlerde yüzde
10'luk bir gerileme kaydedilmiştir.
Diğer bir deyişle son üç yıl içinde
ortalama olarak işçiler yüzde 10
oranında fakirleşmişlerdir.

(Cumhuriyet, 15.3.1974)
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İŞÇİ GÖZÜ ÎLE :

Fiatlar ve Ücretler
Sayın Başbakanımız "fiatların artması pa

halılık demek değildir" buyurdular. Bir başka
deyimle, ücretler fiatların önünde giderse, üc
retlinin satınalma gücü daha da artar ve bilâ
kis ucuzluk olur, deniliyor. Ücretliler yönünden
bu düşünce nazarî olarak geçerli sayılabilir.

Şimdiki durumda fiatlar arttığına göre,
ücretlerin bu fiat artışlarının önüne geçirilme
si meselesi ortaya çıkmıştır.

Hükümet i lk merhale olarak tarım ürün
lerinin alım fiatlarını, memur maaşlarını, mil
letvekili ve Reisicumhur maaşını arttırmıştır.
Herkes iktidardan yaşama şartlarını düzeltmek,
(hiç değilse başlangıç noktasında tutabilmek)
için payını almak durumundadır. Bu fiat ve üc
ret artışları ailesinden olarak işçiler, yani biz
lerin de, (geç de olsa) bazı çalışmaların baş
ladığı şu günlerde, asgari ücretin dışında her
hangi bir işçi ücreti meselesinden söz edilme
miş olması tabanda olmayan işçiler için endi
şe vericidir. Şurası muhakkaktır ki işçi sadece
taban deği ldir. Yani sadece asgari ücretin yük
selmesiyle işçinin durumu korunmuş olamaz.
Bununla birlikte tüm işçinin satınalma gücü
nün mutlaka korunması gerekir. Çünkü fiat
artışları sadece tabanı değil, tüm işçiyi etki
lemiş durumdadır. Sadece asgari ücreti yük
seltmekle durumu geçiştirmeye kalkmak bü
yük bir adaletsizl ik olmakla beraber, dahili
bünyede de teljfisi mümkün olmayan haksız
l ıklara sebep olacaktır.

Şöyle ki; 10-15 yıl çalışarak ücretini 25.-
TL. dan 75.- TL. sına çıkaran bir işçiyi (as
gari ücreti 75 TL. sına çıkarmakla) işe yeni
giren bir işçiyle aynı düzeye getirmeye, baş
ka bir deyimle tekrar tabana itmeye kimsenin
hakkı yoktur. Her yükseliş ileride tekrar taba
na inmeye mahkûm edilecekse gelişmenin, ka
lifiye olmaya gayret sarfetmenin ve kıdemin
mânasını izah etmek kabil olamaz.

iktisadî ve ekonomik konuların krizalit
devresine girdiği bu günlerde dikkatleri sade
ce asgari ücret üzerine çekerek tüm işçinin
durumunu uyutmaya kalkanlara bu fırsat ve
rilmemeli meseleye doğru teşhis koyup, gerçek
dozları-tesbit etmek suretiyle tedavi yoluna
gidilmelidir. Ruşen Atilla AKTUNÇ

BİZİM KÖŞEMİZ :
DOĞUM :

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyerin
de çalışmakta bulunan üyelerimizden,
Ahmet Top'un LEVENT ve BÜLENT adın
da ikiz erkek,
Sezait Pusat'ın kız,
Fadıl Mahmutoğlu'nun SABİHA adında kız,
Fehim Kaçar'ın AYNUR adında kız,
Cafer Öztekin'in NACİYE adında kız,
Mehmet Sezer'in GÜLTEN adında kız.
Satılmış Kula (Dural)'ın MEHMET adında
erkek,

— AEG ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.K. iş
yerinde çalışmakta bulunan üyelerimizden,
Ceyhan Yılmaz'ın GÖKHAN adında erkek,

— SERVİS TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işye
rinde çalışan üyelerimizden,
Kemâl Uçak'ın UĞUR adında erkek.
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve

babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıhhatli
ömür dileriz.
EVLENME:

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyerin
de çal ışan üyemiz.
Kâmil Eliaçık ile Adalet Eliaçık evlenmiş
lerdir. Yeni evlileri tebrik eder, ömür boyu

mutluluklar dileriz.
ÖLÜM :
— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyerin

de çalışan üyelerimizden.
Kâzım Güleken'in annesi,
Alima Doğramacı'nın babası.
Yaşar Tümel'in yeni dünyaya gelmiş oğlu.
Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumele

ri rahmetle anar, kederli üyelerimize baş sağ
lığı dileriz.

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A. Ş.
deki üyelerimizden CE
LÂL SEZİŞ mustarip ol-j
duğu amansız hastalık
tan kurtulamıyarak, teda
vi edilmekte olduğu S.S.
K. Beyoğlu hastanesinde ^
10.3.1974 tarihinde ve-fi
fat etmiştir. Merhum ü-
yemizi rahmetle anar, |'
kederli ailesine ve işyeri
arkadaşlarına taziyetle -
rimizi bildirir başsağl ığı
dileriz.
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TOPLU SÖZLEŞMELER

(Baştarafı sayfa 7'de)

rı İle uzlaştırma için taraf temsilcileri ile taraf
aracılarının 2.4.1974 günü Bölge Çalışma Mü
dürltfğünde bulundurulması istenmiştir.

Mezkûr günde yapılacak toplantıya Sen
dikamızı Temsile Yönetim Kurulu Üyemiz
Lütfü Sınar ile taraf aracısı Genel Sekreter Sa
mi Ataç katılacaktır.

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Kocaeli Gebze-Çayırovada kurulu bulunan
HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ İle Sendika
mız arasında yürütülmekte olan ikinci dönem
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlığa
intikal etmiştir. Taraf aracıları 3 ncü aracının
iş mahkemesi kanalı ile seçilmesini istemişler
ve Av.Harika Keskin Akev iç mahkemesi tara-

,  fından hakem seçilmiştir. Uyuşmazlığa intikal
eden (38) madde üzerinde yapılan toplantılar
da, bu maddelerin tümü eski sözleşme hük
münde kalmış ve ücret zamlarıda iki yıl evvel
verilenin aynı olmuştur. Bu kararı verirken ta-
rafsız aracının hangi gerçeklere göre hareket
ettiği halen meçhulumuzdur. Taraf, hakemimi
zin muhalefetine karşı ekseriyetle alınan ka
rar, 30.Mart.1974 günü Sendikamıza tebliğ e-
dilmiş ve red edilmiştir. Bu durum üzerine üye
lerimizin menfaatlerinin korunması için adı ge
çen işyerinde GREV kararının alındığını işve
rene ve ilgili mercilere bildirilmiştir. Grev ka-
gulaması kanuni bekleme süresinin hitamında
tespit edilecek ve uygulama safhasına koyula
caktır.

HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MAKİNA SA
NAYİİ

Kocaeli Gebze-Çayırova'da kurulu HİSAR
ÇELİK VE MAKİNA SANAYİ İşyeri işverenleri
ile Sendikamız arasında 14.Şubat.1974 tari
hinde başlıyan toplu iş sözleşmesi görüşme
leri devam etmektedir. Bu güne kadar yapılan
toplantılarda her ne kadar bazı hususlarda an
laşma olanakları sağlanmış isede, ücret ve İş
ömniyeti ile ilgili hususlarda mutabakat halen
temin edilememiştir.

Son toplantıda bir anlaşma imkanı bulu
namaz ise durum Sendikamız tarafından uyuş
mazlığa intikal ettirilecektir.

S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE
MüDÜwRL"'(ĞÜ

İstanbul Bakırköy'de kurulu bulunan Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bölge Depo ve
Tamirhane Müdürlüğü işyeri ile Sendikamız
arasındaki Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine
19.Mart.1974 günü işyeri müdürlüğünde baş
lanmıştır.

Yeni dönem toplu nş sözleşmesi 1 .Mart.
1974 tarihinden itibaren yürürlükte olduğu
kabul edilmiş ve müzakerelere devam ed.il-
mektedir.

CHRYSLER SANAYİ A.Ş.

Kocaeli Gebze-Çayırova'da kurulu CHR
YSLER SANAYİ A.Ş. işyeri işverenleri ile ya
pılacak Toplu iş sözleşmesi hazırl ıkları tamam
lanmış, yapmış olduğumuz sözleşme çağrımı
za bir itiraz olmaması nedeni ile yetkimiz ke
sinleşmiştir.

Bu durum üzerine Toplu iş sözleşmesi top
lantılarına başlamak içi.n işverene davet yazı
sı gönderilmiş ve ilk toplantının 5.Nisan.1974
günü Sendikamız Genel merkezinde yapı lma-,
sı kararlaştırılmıştır.

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANA

Yİ A.Ş. ve MES MAKİNA VE ELEKTRİK SA

NAYİ A.Ş.

Sendikamızın bünyesinde bulunan, İs-
tanbul-Kartal'da kurulu REMAS REDÜKTÖR
VE MAKİNA SANAYİ A.Ş. işyeri ile İstanbul
Kartal-Cevizli'de kurulu MES MAKİNA VE
ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. işyeri için yapı lmış
olan Toplu iş sözleşmesi çağrılarının neticesi
önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacaktır.

Sözleşme hazırlıkları tamamlanmış olup. Ni
san ayı içinde toplantıların başlanacağını tah
min etmekteyiz. ■ .
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BAŞYAZI

(Baştarafı sayfa 1'de)

l ışan işçi grupları arasında kapatılması çok
güç aşılmaz uçurumlar mevcuttur.

Her nedense, şimdiye kadar düşünülme
yen zaman zaman ortaya attığımız bu konuyu
bir kere daha ele alarak, hatırlatmak istedik.
Hükümet yetki li leri durumları bir kere daha
gözden geçirerek küçük sanayii modernleştir
me yoluna götürerek ilgili bakanl ığın muraka
besi altında kooperatifleşmektedir. Böylece
eşit iş ve imkânlar olanağını sağlayarak arada
ki rekabete mani olunacaktır. Büyük sanayi ku
ruluşlarının bu kooperatiflerin dışında mal si
parişlerini önlemek, böylece naylon fatura ve
ren kendini küçük sanayi erbabı gibi tanıtan ta
mamen aracı sistemine dayanan gurubun orta
dan kaldırılması Şarttır.

Böylece yükselen fiatların bir yerde dur-
durtulabilme imkânını bulunabilecektir. Aksi
halde, tabana inmeden alınan kararlarla hiç
bir şey değişmeyecektir. Ticaret Bakanlığı'nın
Otomativ Sanayiindeki tek aracılı satış öneri
sinin fiyasko ile sonuçlanması bunun eh yakın
örneğidir.

Sanayi ve ekonomide yapılacak renesans-
lar tabandan başlamadıkça plânlı kalkınma ta-
biki imkânsız hale gelmektedir. Küçük sanayi
de çalışan yüzbinlerce işçiyi sendika nimetle
rinden ve işgüvenliğinden mahrum etmeğe
kimsenin hakkı yoktur.

Türkiye'nin kalkınması, işçi ücretlerinin
hayat şartlarının önünde gitmesi gerçekten ar
zu ediliyorsa, küçük sanayi guruplarına hatıra
binaen değil, ciddi atılımlar yapmak gayesi
ile iller halinde kooperatifleşmeyi ve uzun va
deli kredilerle takviye edilerek birikmiş işçi
dövizleri ile tezgah ve malzeme takviyesi yapı
larak yeni iş alanları açılmasınaimkân verilme
lidir. Aksi halde, küçük sanayide çalışan işçi
ler kölelikten kurtulamıyacak, kalkınma hayal
lerden öteye gitmeyerek kitaplarda kalacaktır.

TÜRK-İŞ BAKANLAR TOPLANTISI
(Baştarafı sayfa 4'da)

güne çıkartılması çalışmaları sevindirici olmakla be
raber Metal-lş kolunda ve bünyemizdeki sendikalarımı
zın büyük bir çoğunluğunda 30 güne yaklaşıldığı açık
ça görülmektedir. Şimdiye kadar yapılan bu çalışma
ların boşa gitmemesi için kıdem tazminatları düzen
lenirken sözleşmelerle alınan farklar normal kıdem taz
minatına eklenmeli ve tazminatlar bir yıldan sonra baş
lamalı. Buna paralelde ihbar tazminatları arttırılarak
kanunen peşin ödeme durumuna getirilmelidir. Bütün
bunların yanında işsizlik sigortası acilen yürürlüğe gir
mediği müddetçe bu. artışlar da hiçbir şey ifade etmi-
yecektir.

Federasyonumuzun bünyesinden bahseden A. Ay
dın ÖZEREN Türkiye'de gelişmekte olan sosyal de
mokrat hareketi şu veya bu partinin desteklemesinden
ziyade tabandaki işçiye hizmet etmek manasında ol
duğuna inanıyoruz ve diyoruz ki; hangi teşkilâtların
işçilere daha iyi hizmet ettiği ancak yapılan sözleşme
lerle ispatlanır. Bizler, Federasyon bünyesindeki yap
mış olduğu sözleşmelerin her zaman diğer teşkilâtlar
la eleştirmeye hazırız ve böylece işçilere kimlerin da
ha iyi hizmet verdiği ortaya çıkacaktır. Federasyon bün
yesine geldiğimizde gördük ki teşkilâtın bir reforma
ihtiyacı vardır, işçileri ezen sözleşmelere karşı çıkma
mız bazı kişilerin işine gelmeyebilir. Bundan dolayı
Federasyon bünyesinde ayrılmaya doğru giden teşkilât
lar bizi üzmez. Esasen işçiden yana sendikaların bün
yede kalmasını faydalı bulmaktayız.

Bu konulara kendi bünyemizin dışındaki teşkilât
ların karışmamalarını rica ederken, herkesin kendi
bünyesinde işçilere hizmet vereceği inancı içindeyiz.
Bizler, hiçbir teşkilâtın işine karışmıyoruz. Şayet bunun
aksiyle karşılaşırsak aynı şeyleri teşkilâtlarımızdan
beklesinler.

TÜRK-IŞ'in amaçlarını geliştirmek için yapılan bu
çalışmalar bünye içinde büyük fayda sağlıyacağına
inanarak. Başkanlar Kurulunun TÜRK-IŞ bünyesi içinde
tüm icra kurulları ile müştereken yapılması da öneril
miş bulunmaktadır. Yapılan bu toplantıdaki bazı konu
lar TÜRK-İŞ yönetim kurulunda prensip kararlarına
dönüştürülerek 13 t\/lart 1974 günü Başbakanlıkta ya
pılan toplantıda Sayın Başbakanımıza sunulmuştur. Ka
rarlarını kısaca şöyle özetliyebiliriz.

a) İşkolları yönetmeliği ve ihtilâfları.
b) Asgari ücret konusu ve alınacak sosyal tedbir

ler.

c) Toplu-iş sözleşmeleri ve izlenecek politika.
d) Işçi-memur ayırımı üzerindeki anlaşmazlıklar.
e) işçi emeklilerinin problemleri.
f) Yurt dışındaki işçilerimizin muhtelif konuları.
g) Af konusu ve kapsam.
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Şiir Köşesi;

BEREKETLİ LİDER

Sen ölümsüz LİDER, sen ki...
Altın yapraklı tarihleri doldurup taşan.
Kentten kente koşup kıtaları aşan.
En küçüğümüzden en büyüğümüzün derdine

koşan,
TÜRK işçisine BEREKET kapılarını açan,
Ölümsüz LİDER.

Hem sen ölmedin ki, ölmiyeceksin ki.
Yetiştirdiğin her EVLAD'ının evindesin.
Seninle konuşur sözlerine "evet" derim.
Öyle giderim RIZK'ımı kazanmağa BABA.

Sen ölümsüz LİDER...
Biz de senin "izini" bırakmıyacağız.
inandık TANRI'nın ilâhi kanununa
Seninle beraber olacağız.
Bizim BEREKET kapımızın unutulmaz LİDER'i
Seni hiç rahatsız etmiyeceğiz.
Ruhun şâd olsun.
BÜYÜK İMPARATOR

Aziz İnsan SEYFİ DEMİRSOY.
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YİRMİNCİ ASIR

Merhaba ey Yirminci Asır
Dertleri çekmez oldu binbeşyüz katır
Gelip geçersin sormazsın hatır
Tarihlere yazıldın satırsatır

Sen geldin çoğaldı dertler
Dolapta kurtlanıyor asırlık^etler
Dizleri geçti mini etekler /
Tahammül kalmadı dönüyor gözler

fi

Kiminin saçları uzamış dönmüş kadına
Görenler hippi derler adına
Pantolonlar bol paça benzer çuvala
Bizleri bıraktın kıyametin sonuna

Kimisi almış sazını Kerem misal i yandırır
Kimisi oy verin dört karı vereceğiz diye

kandırır

Seçimden "sonra da şaka yaptık der,
yalandırır

insanlar şeytan olmuş denizi bile bulandırır

Kimisi hayallere dalmış, neler andırır
Kimisi yalan söyler inandırır
Kimisi zengin fakir demez dolandırır
Sinek de ufak ama mide bulandırır

işte sözlerim böyle biter
Anlıyana bir söz yeter
Sabah olur horoz öter
Bu çileler bitmez, uzayıp gider

AK.KARDAN San. A.Ş.
İsmet KAÇAR



EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 Z, 5 6 7 8 9 10 11 1 2

Soldan sağa :
1) Osmanl ı imparatorluğunun Avrupa'da

kalan kısmı - Vücuttaki şişlik - Tersi asmaktan
emir. 2) Tersi duvarcı aleti - Tersi şüphe - Ter
si otomobil parçalarından. 3) Kabiliyet - Bir
çeşit fasulye cinsi. 4) Tersi erkek ismi - Kuru
yemiş. 5) Olmamış - Bir gurubun ileri gelen
lerine denir. 6)' işçiler. 8) Ged - Ümit eden -
Tersi bir engeli geç. 9) Yatık olanın zıddı - Bir
içki adı. 10) Yemek - Su ürünlerindendir. 11)
Valilerin bulunduğu yer. 12) Eski bir Türk dev
leti. - Genişlik - Madenlerin genel adı.

Yukarıdan aşağı :

I) Hoş koku - Güneyde bir ilimiz. 2) Bil
ginler - Duvar ilânı. 3) Bir ders adı - Bir nota.
4) İdeal - Mülkiyet sahibi. 5) Yama - Bütüne
ekleme yapmak. 6) Bir ilçemiz - Cerahat.
7). Yüksek okul. Vilâyet. 8) Anlaşmak - Bir
organımız - Evin çatısı. 9) Bir şeyin karşıl ığı -
Tersi ata vurulur. 10) Toplu halde bulunan kâ
ğıt - Çekememezlik. 11) Kan bağı - Tersi gör
zün üstünde bulunur - Tersi bir hayvan. 12)
Tersi Sivas ilinin bir ilçesi - Bir maden.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

Soldan sağa :

1) Karadeniz - Ta. 2) Erat - Teneke. 3)
Lehim - Kına. 4) En - Kefe - il. 5) Baş - Tara
Da. 6) Etek - Rodos. 7) Kafa - Akıl. 8) Kati -
Asma. 9) Karar - Maya. 10) Alanya - Raf. 11)
Man - Asl ı - Aya. 12) Akat - Atkı - Al.

Yukarıdan aşağıya :
1) Kelebek - Kama. 2) Arena - Asalak. 3)

Rah - Şef - Rana. 4) Atik - Takan. 5) Mete -
Arya. 6) Et - Fakat - Asa. 7) Nefer - Kim - Lt.
8) İn - Arı - Al ık. 9) Zeki - Olay. 10) Kıl -
Sara. 11) Ten - Do - Aya. 12) Akasya - Fal.
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