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OTOMOBİL-İŞ

S U N U S
Nisan ayı içinde de vergiler konusu ka

mu oyunda gene geniş yer işgâl etti. Vergi
kaybının önlenmesi için çeşitli öneriler basın
da yer aldı. Bu konuda basında çıkan bir ya
zıyı ilerki sayfalarımızda okuyucularımıza sun
maktayız.

İş kolumuzdaki sendikal çalışmalarla
Türk-İş yakından ilgilenmektedir. Geçtiğimiz
ay içinde bu konuda Türk-iş üst kademesinde
gene yoğun çalışmalar yapı ldı. Bu arada Halil
Tunç konu ile ilgili olarak metal işçilerine
çağrıda bulundu. Bizleri yakından ilgilendiren
çağrıyı olduğu gibi okurlarımızın bi lgisine sun
mak üzere ilerki sayfalarımızda yayınlamakta
yız.

Bu sayımızdaki başyazımızda, hüküme
tin bazı tutumları üzerinde görüşler yer al
maktadır. Genel Başkan Aydın Özeri 'nm Türk-
iş kongresindeki konuşmasının metni bu sa
yımızda son bulmaktadır. Her iki yazı da i lerki
sayfalarımızda sunulmaktadır.

Nisan içinde de toplu iş sözleşmeleri ge
ne yoğunluğu ile devam etti. HATİPOĞLU ve
HİSAR sözleşmeleri bitirildi. CHRYSLER, BÖL
GE TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ, REMAS ve
MES toplu sözleşme görüşmeleri i le OTO-YOL
uyuşmazlığı devam etmektedir. Bu konuda ay
rıntılı haberlerimiz ilerki sayfalarımızda yst
almaktadır.

iş kanununa istinaden çıkarılmış bulunan
tüzüklerin yayımına devam etmekteyiz. Birkaç
sayıdan beri devam eden Konut kredisi yönet
meliği bu sayıda da yer almaktadır, i lerki sa
yılarımızda gene çıkış sırasına göre yeni tü
zükler yer alacaktır.

Geçtiğimiz ay içinde ZÜHTÜ TETEYİ
kaybettik. Türk sendikal hareketinin öncüle
rinden olan Zühtü Teteyin kaybı işçi ve sendi
kal çevrelerde üzüntü yaratmıştır. Bir numa
ral ı sigortalı işçi ünvanını da taşıyan müte-
vefaya Tanrı'dan rahmet, ai lesine ve sendika
lara başsağlığı dileriz.

Nisan sayımızı da tüm iyilik di leğimizle
sunmaktayız.



Verilen Sözler Üzerine

Her devrede olduğu gibi, işçiler Hükümet
lerin tutum ve davranışlarını yakından izlemek
tedirler. Yetkililerin işine geldiği zamanda bi
linçli, işine gelmeyince bilinçsiz diye niteledi
ği işçi kitlesi artık iktidar partilerini oluşturan
yegâne gurup olduğu ortaya çıkmıştır.

Tüm partiler işçi örgütlerini kendi yanla
rına çekmek için azami gayret sarfettiği bu
dönemde parlamenterler sendikaların iç bün
yelerine nüfuz etmek için çaba harcamaktadır
lar. Halbuki seçimlere daha uzun müddet var
dır. Erken seçim düşünmek şimdilik hayalden
başka bir şey değildir.

Türkiye'de uzun süren sıkı yönetim devre
sindeki kayıplarını karşılayabilmek, eksikleri
tamamlamak, bölgesel düşüncelerden sıyrıla
rak yurt çapında hizmetler getirilmesi icap et
mektedir. Diğer yandan verilen sözlerin tatbik
edilerek huzur sağlamak ta tüm partilerin gö-
revidir. Hepsi genel af demiştir. Kanun parla
mentoya gelince heceler değişmiş, gene laf
olarak devam etmektedir. Buna değinmemin
sebebi en ciddi sözler bile uzun müddet as
kıda kaldığını belirtmektedir. Akıldan çıkarıl-
ması icap eden husus parlamenterler vilâyet
lerini değil, Türkiye Cumhuriyetini temsil et-
naektedir.

Kendi hemşerilerine yaranmak devri çok
tan geçmiştir. Eğer böyle olsaydı iktidarda
başka parti olurdu. Türk ekonomisi ve sanayi
sinin kalkınmasında en büyük faktör, kurula
cak fabrikaların yerlerini iyi tayin etmektir. Ni
tekim ki bugünkü kalkınma oranımız istenilen
seviyenin aşağısında olması bölgesel düşünü
şün mahsulüdür. Bu arada otomotiv sanayiin
de yeni oyunlar hazırlanmakta, uzun süreden
beri ertelenen motor fabrikasının kurulması
Konya'ya kaydırmak istenmektedir. Büyük mü-
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teşebbisler istedikleri zaman iktidarın karşısı
na dikilirlerken Türkiye'nin can damarı olacak
motor fabrikasının kuruluş yeri için seslerini
çıkarmamaktadırlar. Her şey bittikten sonra
bağırmalar, Türk sanayiine fayda getirmeye
cektir.

Ağır sanayi malzemesine (demir ürünleri
ne) uzak olan Konya'ya kurulması istenen mo
tor fabrikası bölgeciliğin ta kendisidir.

Kaldıki Türkiye'nin buğday anbarını kör-
letmeye kimsenin de hakkı yoktur. Fabrikada
çalışmak varken tarlada çalışmaya kimse ya
naşmaz, eğer hizmet yapılmak isteniyorsa Ta
rım İş Kanunu çıkartılarak tarımı cazip hale
getirilmelidir. Aksi halde ekmeği beş liradan
aşağı yemeğe imkân yoktur. Türkiye'nin yegâ
ne besin kaynağı üzerindeki oynanan kumara
son verilmelidir.

Zaten işçinin yetişmesine imkân olmayan
pahalılık daha da artmaktadır. Asgari ücret ha
len çıkmamıştır. Ama parlementerler senelik
izine hazırlanmaktadırlar. İşçiler 15 hizmet yı
lı sonra ancak bir ay tatile hak kazanırken par
lamenterlerin mektep talebeleri gibi tatil yap
ması, eski alışkanlığın devamına özenilmesi
acı gerçekler arasındadır. Türkiye'nin kalkın
ması, ilgili kanunların bir an evvel çıkması ile
kaimdir, işçiler olarak verilen sözler bizlerle
ilgili kanunların tatil sonrasına bırakılmasına
gönlümüz razı olmayacağını sayın yetkililer
herhalde bilrriektedirler.

işçilerin umutlarının kaybolması, partilere
çok şey kaybettireceğinin bilinmesinde fayda
vardır.

Kıdem azminatları sebebi ile yaşlı işçilerin
kayıpları büyük olmaktadır, işçi örgütlerini ka
zanmak için türlü yol aramaya lüzum yoktur,
verilen sözleri yerine getirmek yeter.



İŞ Yerlerimizi Tanıtsyoruz:
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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SACE ELEKTRİK A.Ş. Fabrikası umumi görünüşü.

Sace Elektrik A.Ş.
SACE ELEKTRİK A.Ş. 1965 yılında ku

rulmuş, memleketimizin ilk ve tek disjonktör
(kesici) fabrikasıdır. Kuruluşunda 4.000.000
TL. olan sermayesi, daha sonra % 100 arttırı
larak 8.000.000 TL. sına yükseltilmiş bulun
maktadır.

Yurdumuzdaki birçok kamu ve özel kuru
luşun elektrik cihazları ihtiyacını başarı ile
karşılayan fabrika tamamen otomatik makina-
larla mücehhez olup halen 100 civarında per
sonel çal ıştırmaktadır.

italyan SACE S.P.A. lisansı ile çalışmak
ta olan Sace Elektrik Fabrikasında az yağlı dis-
jonktörlerden başka, çeşitli tipte seksiyonör
(ayırıcı) lar, kontaktörler, tevzi tabloları ve tra
fo köşkleri imâl edilmektedir. Ayrıca fabrika
nın komple bir galvanoplasti tesisi mevcuttur
ve burada gümüş, nikel, bakır, çinko kaplama
lar elektrogalvaniz usûliyle ve en kaliteli şekil
de yapılmaktadır.

Sendikamız, 1971 yılında teşki lâtlanarak
bünyesine dahil etmiş olduğu SACE ELEKTRİK
A.Ş. işyerinde ikinci dönem toplu-iş sözleş
mesi 26.10.1973 tarihinde imzalanmış olup
1 Temmuz 1973 tarihinden itibaren iki yıl sü
relidir.

Sendikamızın işyerinde temsilcilik gö
revlerini aşağıda ünvan ve adları yazıl ı üyele
rimiz yürütmektedir.

Memleketimizin elektrifikasyon sorunu
na hitab eden Sace Elektrik Fabrikası 30000

arazi üzerine kurulmuş olup 4300 M'-' kapalı
sahaya sahiptir.

SADETTİN ERYILMAZ -— Baş Temsilci.
EKREM KAHRAMAN —Temsilci.
RAHMİ UÇAN — Temsilci. ■ ■ ■
YAŞAR ÇAKIR — Temsilci.
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Kongresindeki
Konuşmasının Metni

(Geçen sayıdan devam)

Bu sebeple sokağa döküldü, işverene n
oldu? Hiç. Bakarsınız diğer taraftan yeni yenil
tesisler kurulmuş çekinmeden söyleyeceğini
biri Oyaka bağl ı Renault diğeri, Koçholding'in|
gurubundan Tofaş'tır. Muhakkak ki ikisi d
Türk ekonomisini etkilemektedir. Hani o dev
relerde montaj sanayii ölmüştü işyerleri işçi le
ri sokağa dökerlerken bu sanayii yeniden yük
seliyordu. Bu gruplara kolay kolay lâf söyle
yemezsiniz.

Söylesenizde basında çıkmaz. Yazmazlarj
arkadaşlar binlerce işçi % 45 yerli yapılmıyor
diye işyerlerinden sokağa dökülürken bu fab
rikalar açıl ıyor ve açıldı havası içinde tama
men dışardan gelen malzeme ile hattâ menti i
gelmiş arabalara yalnız tekerlekler takılarak
piyasaya sürüldü nerde yönetmenlik nerde %
45 oranında yerli malzeme, ama kimse Konu
şamaz. Biz konuşuruz kötü olma pahasına tek
kelime basında çıkmayacağını bile bile. (Sa
londan onlar eşentiyon sesleri) Tabi 3000 er
tane eşantiyon fabrika başına özel sektörlü
kalkınma buna derler.

Plânl ı kalkınmada denir meselesi. Bu
sektörde grevimiz var. Hükümet yetkilileri bir
türlü oraya girmezler. Diğer yandan milyonlar
ca döviz vererek demir kütüğünü dışardan ge
tirmeyi tercih ederler. Bu sanayideki üretimi
arttırmak için dışardan hurda gemi getirme
müsaadesi verilir. Bunların ark ocaklarında
eritilerek demir kütüğü haline gelmesi icap
ederKen gemiler sökülerek saç halinde satıl ır.
Böylece milyonlar kazanılmasına yardımcı
olunur. Kontrol yapılmaz. Dışardan demir kü
tüğü getirilmesine devam edilir. Bizlerde mem
leket sevgisi ile bu işyerinin devreye girmesi
işin hükümete baş vurduktan 2,5 ay sonra bir
toplantı lütfettiler gerisi yok. Sayın Çalışma
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Bakanı 10 aya yaklaşan grevden bahis etmiş
halledeceklerini söylemişler. Halbuki bu onun
işi değil ilgili devlet bakanının işi. Nitekim ki
sayın Kemal Satır bey teşkilâtımızı telefonla
Du Konu için ciratmışlar eksik olmasmlan..
Grevdeki arkadaşların yeni bebeleri oldu. On
aya geliyoruz biz kendi göbeğimizi kendimizde
keseriz bundan kimsenin şüphesi olmasın. (Di
van 2 dakikanın kaldığı ikazı üzerine) biraz
grevden bahis edilecekti vakit yok. Hemen ko
nuyu bağlayalım.

Arkadaşlarım,
Her zaman söylediğim gibi samimi ola

rak söylüyorum kimse alınmasın buradan par
ti ler üstü politikadan veya sosyal demokrat
politika hakkında konuşuldu. Bunlar iyi şeyler.
Hakikatlerin ortaya çıkmasına yardımcı olur.
Bir Genel Kurulumuz oldu sayın başkanım düş
tü. Türk-iş Yönetim Kurulu başkanımızı icra
Kurulu üyeliğine getirdi. O orada sosyal de
mokrat arkadaşların hızlı devri yönetim kuru
lunda grupları büyümüş. Her zaman karşıların
da bulunan Kaya Özdemir'in İcra Kurulu üyesi

(Devamı sayfa 15'de)



Türk - İş Genel Başkanı Halil Tunç'un
Metal tş kolunda Çalışan İşçilere Çağrısı

TÜRK-İŞ
TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI

KONFEDERASYONU

Ankara : 10 Nisan 1974

NİSAN İÇİNDE, TÜRK-İŞ BAŞKANI HALİL TUNÇ YAP
TIĞI BİR KONUŞMA İLE METAL İŞKOLUNDA ÇALI
ŞAN İŞÇİLERİN BİRLİK VE BERABERLİKLERİ İÇİN
ÇAĞRIDA BULUNMUŞ, BOZGUNCU SARI SENDİKA
LARIN OYUNLARINA GELİNMEMESİ İÇİN UYARIDA
BULUNMUŞTUR. TUNÇ'UN KONU İLE İLGİLİ ÇAĞRI
SINI AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

Batı sendikacılığının bilincine erişmiş bulunan
Türk Sendikacılık Hareketinin tek temsilcisi Türk-iş,
bugün bir milyondan fazla işçiyi bünyesinde toplamış
tır. Türk işçileri, Türk-iş'in çevresinde tam bir daya
nışma içinde daha büyük bir güç olmanın şuuru içinde
bulunmaktadırlar.

Bugün Türk işçilerinin sahip olduğu haklar, sen
dikacılık hareketinin bu şuur içinde gelişmesi ile
mümkün olmuştur. Bu amaç ve ilkelere göre, Türk-Iş'in
temel fonksiyonu, işçilerin ekonomik ve sosyal hakla
rını korumak, onlara daha iyi bir hayat seviyesi sağ
lamaktır. Yıllardan beri büyük bir gelişme içinde olan
Türk-iş, gücünü işçiden almakta, kendisine bağlı ku
ruluşlarla işçiye hizmet yarışı içinde bulunmaktadır.

Ancak son zamanlarda, bazı kuruluşlarımızda ve
özellikle meta! işkolunda, bölünmeler olmakta, işçi
huzursuz edilmektedir. Bu huzursuzluk, kongrelerde
seçimleri kaybeden bir-iki yöneticinin şahsi ihtirasın
dan doğmakta ve işçi hareketinin bütünlüğüne kastet
mektedirler. Bu davranışlara girenler, işçi çıkarlarından
çok, kendi çıkarlarını düşünmekte, sendikaları parça
layarak, işçileri zayıf düşürmektedirler. Sendikacılık il
kesi ile bağdaşmayan bu tür davranışlara Türk-lş ke
sin olarak karşıdır ve ciddi bir mücadele içine gir
miştir.

Bilindiği gibi, dünyanın her yerinde metal işkolu,
büyük bir özellik ve önem taşımaktadır. Batı sendika
cılık hareketinin önderliğini yapan sendikalar, metal
işkolundan doğmakta, yaptıkları sözleşmeler örnek
gösterilmekte, metal işçisi de bu bilince erişmenin
mutluluğunu duymaktadır, ülkemizde de, metal işçi
lerinin işçi hareketi içinde ayrı bir değeri olduğu ke
sinlikle bilinmelidir.

Türk Sendikacılık hareketi içinde çeşitli işçi ku
ruluşları arasında yer alan Metal-lş Federasyonu, Türk-
iş'in çalışmalarına güç katan, ciddi aşamalar yapan
kuruluşlarımızdan biridir. Bugün Türkiye'de, metal iş
kolunda 230 bin metal işçisi bulunmasına rağmen,
teşkilâtlanmış işçi sayısı 80 binin özerine çıkmamıştır.

Bunu dikkate alan Türk-iş, yoğun ve ciddi bir ça
lışma dönemine girerek, sendikaları bölmeye yeltenen
ve işçiyi sahipsiz bırakan kişilerle mücadele etme
kararını almıştır. Tûrk-Iş'in bu mücadelesinde, en bü
yük yardımcı metal işçisi olacak ve kendi haklarını

koruyacaktır, buna yürekten inanıyoruz.
Türk-iş, metal işçilerinin sahipsiz kalmasına, ezil

mesine ve haklarını kaybetmesine seyirci kalmaya
caktır. Artık ne pahasına olursa olsun, metal işçileri
ni gerçek bir sendikacılığa kavuşturup aydınlık gün
lere ulaştırmak gerekmektedir ve bu Türk-iş'in en bü
yük görevi olacaktır.

Ancak bu görev yapılırken Türk-lş, çeşitli eleştiri
ve ithamlara uğrayacaktır. Fakat bu eleştiri ve itham
ları, güçlü bir kuruluş olmamızın tabii bir sonucu ola
rak göğüsleyeceğiz, ürkmeyeceğiz ve korkmayacağız.
Eleştirileri, metal işçisinin yararına olduğu sürece hoş
görü ile karşılayacak ve özel bir dikkat göstereceğiz.

Bu arada üzerinde önemle durulması gereken bir
diğer konu da, bu yıl 450 bin işçinin yararlanacağı
toplu sözleşme hazırlıklarına girişilmiş olmasıdır.

Çeşitli işkolları arasında, metal işkolunda da
sözleşmeler yapılmakta, ücret artışları yanında yeni
sosyal haklar elde edilmektedir. Türk-lş, toplu sözleş
melerin en mükemmel şekilde yürütülebilmesi çalış
malarına büyük bir hız vermiştir.

Metal işkolunda çalışan 230 bin işçinin toplu
sözleşmelerden yararlanabilmesi için, süratli bir teş
kilâtlanmaya ihtiyaç vardır. Bu dönemde, tam bir da
yanışma ve bütünlük içinde olmak, işçiler açısından
olduğu kadar, Türk Sendikacılık Hareketi bakımından
da büyük bir önem taşımaktadır.

Türk-iş, günden güne gelişen sanayileşme hare
ketine paralel olarak ve bu işkolunda 230 bin metal
işçisinin varlığına saygı duyarak, teşkilâtlanmasını et
kin bir biçimde yaygınlaştırmak amacıyla ciddi bir ça
lışmanın içine girmiştir.

Bu nedenle, 7 Nisan 1974 pazar günü Türk-iş İc
ra Kurulunun çağrısı ile Metal-iş Federasyonuna bağlı
sendikaların icra kurullarının tümünün katıldığı bir
toplantı yapmış ve metal işkolunun çeşitli sorunlarını
görüşerek önemli _ kararlar almıştır.

Bu kararlar arasında, yurt çapında hızlı bir teş
kilâtlanma hareketine geçilmesi ve milli tip sendika
ya dönülmesi hakkında 17 Kasım 1973 günü yapılan
Metal-lş Federasyonu olağanüstü genel kurulunda alı
nan kararı nsüratle gerçekleştirilmesi, öncelik kazan-
hnıştır. (Devamı sayfa 15'de)



BASINDAN :

ÖZEL EESiM ve VERGİLER
ÖTEDENBERI VERGİ YÜKÜNÜN MEMUR VE İŞ

Çİ OLDUĞU VE ÜCRETİN BORDRODAN ALINMASI
SEBEBİ İLE VERGİ KAÇIRMA OLMADIĞI BİR GER
ÇEKTİR. ANCAK TİCARET VE SANAYİ ÇEVRELERİ
NİN, TAM VERGİ ÖDEMEDİKLERİ HER ZAMAN SÖY
LENİR. HATTA MART SONLARINDA KONU ELEŞTİ
RİLERE TABI TUTULUR, SERT TENKİTLER YAPILIR.
AMA ÇARE BULUNMAZ. BASINDA, MİZAH KCH^USU
DA YAPILIR. BİR GAZETEDE ÇIKAN HABER ŞÖYLE :
"ÇÖPÇÜ ZEYNEL 5.170 LİRA VERGİ ÖDEDİ. ŞAR

KICI EROL BÜYÜKBURÇ 3.434 LİRA VERGİ ÖDEDİ.
EROL BÜYÜKBURK BİR ÇÖPÇÜ KADAR BİLE KAZA-
NAMİYORMÜŞI" BÖYLECE ZAMAN ZAMAN İŞİN RE
ALİTESİ HİCİV YOLU İLE DİLE GETİRİLMEKTEDİR.
BU ARADA SANAYİ ÇEVRELERİNİN YAKINDAN TA
NIDIĞI ERTUĞRUL SOYSAL YAZDIĞI BİR YAZISINDA

KONUYU ETRAFLICA ELE ALMAKTADIR. GÜNAYDIN
GAZETESİNİN 29 NİSAN TARİHLİ NÜSHASINDA ÇI
KAN BU YAZIYI AŞAĞIDA YAYINLAMAKTAYIZ.

Girişim özgürlüğünün ve mülkiyetin, anayasa gü
venliği aitmda bulunduğu bizim gibi demokratik ülke
lerde özel kesimin vergisini dürüstçe ödemesi, sorum
luluklarının başında gelir. Böyle iken bazı sektörlerde
vergi kaçakçılığı azalacağına artmaktadır. Özel giri
şime vergi kaçakçılığı sebebiyle yapılan hücumlar çok
sert ve haklı olduğu halde, vergi yükümlüleri kendi
lerini savunamazlar. Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun Mali
ye Bakanlığı sırasında yaptığı bir açıklamaya göre,
beyannameye tabi gelir vergilerinde kaçakçılık oranı
yüzde 60'dir. 1973 yılında gelir vergisi tahsilâtı 16
milyor dolaylarındadır. Bu gelirin yarısının bordroyla
maaş ve ücretlerinden kesinti yapılan sabit gelirliler
den oluştuğu bilinmektedir. Geriye kalan 8 milyarın ya
rısı kaçıyorsa bu rakam 4 milyarı bulmaktadır. Tür
kiye için korkunç olarak-nitelendirilebilecek bu kayıp,
özel sanayi kesiminin kurum ve benzeri vergileri öde
dikten sonra yeniden yatırıma ayırabileceği yıllık ta
sarrufuna eşittir.

Kimdir bu vergileri kaçırıp, yetkililerce açıklanan
yıllık vergilerden yüzleri kızarmayanlar? Beyanname-
liler ortalaması alındığında yılda şahıs başına 14-15
bin lira vergi verildiği ortada olduğuna göre, anlaşılı
yor ki bu yurttaşlar ayda 2000-2500 lira net gelirle
ailelerinin yaşantılarını sürdürebilmektedirler, işçilerin
aylık gelirleri bu rakamlara yaklaşmışken, mal mülk,
daire otomobil ve çok defa tatlı yaşantı sahibi olan
bu vatandaşlar haydi devleti aldatıyorlar, diğer dürüst
vatandaşları daha ne kadar aldatacaklardır

Saltanatlı bir düğün faturası, ya da satın aldığı
daire veya otomobil bedeli kadar vergi ödemeyen, hat
ta beyanname vermeyen açıkgözlerin, kendilerini akıl
lı sayanların yüzleri ne gün kızaracaktır?

DURMADAN YAKINANLAR

Her devlet dairesinde olduğu gibi Maliye teşki
lâtında da yorgunluk ve adamsendecilik artmıştır. Ser

vet beyannameleri, gelir beyanlarıyla mükelleflerin har
camaları arasında en ufak bir bağlantı, araştırma ku
rulmamaktadır.. Bugün kaynağını ispatlayamayacağı-
nız, milyonluk servet birikmelerini? varsa buyurun oto
mobiller, milyonluk daireler alın, lüks yaşayın, eğer
bunların göze batmasından korkuyorsanız, hamiline ya
zılı tahvil ya da hisse senedi alın, gelirinizi gizleyip
keyfinize bakın. Bundan da çekiniyorsanız devletin çı
kardığı tahvilleri alın, bunun yüzde 9 net geliriyle ge
çinin. Böyle tutarsız ve gelirle gider arasında organik
bir denetim olmayan başka uygar ülke bana göstere-
mezsiniz.

Yalnız kendini düşünen bazı vergi sorumluların
ca, vergi her ülkede kaçırılır, devlet; devlet olsun da
vergiyi alsındır. Anlaşılıyor ki devlet vergi için kapı
sını çalmaz ya da canını yakmazsa bu tipler vergiden
muaftır.

Bir kısım yükümlüler de. "Böyle hizmet yapan
devlete vergi verilir mi?" bahanesini bulmuştur. Tür
kiye'den durmadan yakınır, ama kendinin Türkiye'de
ağa gibi yaşadığını görmez, Türkiye için en ufak fe
dakârlıkta bulunmaz.

Bir de verginin dayanılmaz oranda yüksek oluşu,
ya da rakipler tarafından yaygın olarak kaçırılması ne
deniyle kendinin de vergi kaçırmada hakkı olduğunu
iddia edenler vardır. Bunların bir kısmı imalâtçılar ara
sındadır. Şikâyetleri gider verglsidir {İstihsal vergisi).
Gider vergisi ödememek, faturasız satış yapmak, do-
layısıyle kaç kademeden geçerse geçsin, tüketiciye
kadar kimsenin gelir vergisi ödememesi demektir. Bu
tür işlemlerin ispatı .da yalnız Ortadoğu, Asya ve Tür
kiye'de kalmış olan işportacılıktır. işportacılık fakir
vatandaş, geçim derdi gibi modern ekonominin affet
meyeceği duygusal savunmalarla aslında işportacının
değil, ona mal yetiştiren üretici ve toptancının yıllar
ca geliştirdiği ve dokunulması tabulaşmış bir çapul
culuk aracıdır.
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HOLDİNGLERİN KERAMETİ

Görüyorsunuz, sık sık büyük holdingler kuruluyor.
Nedir büyük şirketleri holdingçiliğe İten etken? Ba
sit, kurum, stopaj ve mali denge vergilerini Toplam
%43) ödedikten sonra yedeklere atılan kârların dağı
tılmadan, dolayısıyla gelir vergisi ödenmeden yeni
bir kuruma (Holdinge) sermaye olarak aktarılması. Bu
yedekler dağıtılırsa aile şirketlerinde % 60'lara va
ran gelir vergisi doğar ve ihtiyatta fon kalmaz.. Aile
şirketlerinin bugüne kadar sermaye biriktirebilmelerin-
de kullandıkları yol, geçimlerini şirketin genel gider
leri içinden çıkarmak, net kârı oto-finansman yolu ile
yedeklere atmaktan ibarettir. Şirketler oto-finansman
yapmazlarsa yeni yatırımlara, büyümelere gereken ser
mayeyi bulamazlar. Bu biriken fonlar ortaklara dağıtıl
madıkça gelir vergisi doğmayacağına göre, şirketin sa
hiplen yine kendilerinin sahiplerinden oldukları hol
dingler kurarak yedekleri kendi adlarına holdingler ser
maye olarak tescil etmektedirler. Holdingin hissesini
satın aldığı şirkette hisse senetlerinin nominal değer
len örneğin 1000 lira iken yedeklerin değerlendiril
mesiyle 2-3 bin liraya holdinge mal edilmektedir. Bu
yol legaldir, vergi kaçakçılığı yoktur ama menkul ser
maye (Hisse senedi) değer artışından vergi alınmama
sının da izahı yoktur. 1970-den beri gayrı menkuller
de değer artışı ve satıştan edilen kâr vergiye tabi tu-
tulrnuş, menkul değerler unutulmuştur. Alınacak İki
tedbir vardır; Birisi kurumların pasifinde birikmiş ye-
deklerm sermayeye dönüştürülebilmesi için düşük bir
vergi almak. Diğeri menkul sermaye değer artışların,
gayrı menkullerde olduğu gibi müterakki bir vergiye
tabı utmak. Sanayileşmiş ülkelerde bu iki sorun da çö
zümlenmiştir. Ben inanıyorum ki kanunlarımızdaki bu
boşluk giderilirse, holdingleşme önemli oranda dura
cak ve vatandaşın kafasında doğan çeşitli şüpheler gi
derilecek, holdingler ev şirketler değerlendirme, kâr
zarar hesaplarını daha açık verebileceklerdir.

BİR BAŞKA OKKALI KAÇAKÇILIK

Holdinglerin kuruluşunda, birçok şirketi merkez
den kontrol etmek, araştırma ve finans sorunlarını da
ha rasyonel olarak çözmek gibi faktörlerin yukarıda
açıkladığım mali faktörü maskeleyemeyeceğini ifade
edebilirim.

Bir başka okkalı kaçakçılık yolu (Sous facturation)
denen, ithal malı eşyanın fiyatını kasten düşük ola
rak yabancı satıcıya düzenletmektir. Fiyat Tescil Bü
rosu ve Maliye müfettişleri bu marifeti bilirler. Az
gümrük ödemek ve eldeki sınırlı İthal lisansını fazla
malla değiştirmek için girişilen bu yol, gümrük ver
gisi kaçakçılığı ile kalmayıp doğal olarak malın düşük
faturayla satışını yani gelir vergisi kaçakçılığını doğu
rur.

1973 yılından beri üzüntü verici bir uygulama da
Fiyat Kontrol Mekanizmasiyle gelişmiş fakat çok şü

kür yeni hükümetin son kararıyle sona ermiştir. Kanun
ve düzeni fazla sevmeyenler donmuş fiyatlara fatura
kesmiş, gerçek satış fiyatından fark almışlardır, dola-
yıslyle gelir vergisi kaçmıştır.

Kanunsuz yollarla tamamen kaçak olarak yurda
sokulan ve değeri herhalde akıllara zarar verecek ra
kamlara varan işlerden devletin vergi yerine nasihat
aldığı da ortadadır.

SANAYİCİ ASLAN PAYİNİ ÖDER

Sanayici olduğumdan yazmıyorum, Türkiye'de ver
gilerini en dürüst ödeyenler sanayi şirketleri ve ortak
larıdır. Elimizdeki araştırma sonuçları sanayicinin ver
gilerin aslan payını ödediğini göstermektedir. Ve sa
nayiciler öteden beri servet beyannamesi, vergilerin
açıklanması, vergi adaleti yanında bulunmuşlardır.

Bu kaçakçılıklar önlenemez mi?.. Verki kaçakçı
lığı özel kesimin teşvik gördüğü uygar toplumların o-
ranlarma indirilemez mi? indirilebilir. Ben maliye uz
manlarının işine karışmam, burada bilgi ve yetkim de
sınırlıdır, ama vergi kaybı yollarını rahatlıkla kamu
oyuna açıklamada da sakınca görmem.. Yukarıda say
dığım marifetleri ve diğerlerini maliye uzmanları da
bilirler. Ne var ki yıllardan beri bir türlü kaçak kapı
larını kapayacak ciddi tedbirlerin alındığını görmeyiz,
maliye, vergiyi dürüst veren şirket ve vatandaşın ver
gi oranlarını artırmakta, dar gelirlilerin vergilerini in-
dirmemekte, asgari geçi mindirimini gülünç olmaktan
kurtarmakta âdet yeminlidir.

Özel kesim, haksız rekabet bir yana, bu vergi
kargaşası böyle devam ederse etsin bana ne diye
mez. Eğer, karma ekonomide, kalkınmadaki başarısını
ve kaçınılmazlığını kamuoyunun malı yapacaksa, eğer
özel girişimi reddeden ideoloji sahiplerinin tahripkâr
hücumlarını saf dışı edecek ve kamu girişimine oran
la daha rasyonel ve verimli çalıştığını ispatlayacaksa
bu çabanın yolu dürüst vergi ödemekten geçecektir.

Özel kesim ne yapabilir? Herkese doğru vergi
ödetmek özel kesimin görevi değildir, yetkisi de yok
tur. Devlet ciddi ve sert yeni tedbirleri alır, tedbirler
parlamento konusu olsun olmasın, özel kesim meslek
kuruluşlarıyle, dernekleriyle, konfederasyonları ve ka
muoyu yapan taraftarlarıyla vergiciliğin hararetle ya
nında bulunur.

Sonuç olarak, gelir bölüşünde, fırsat ve eğitim
eşitliğinde, yöreler arasındaki dengesizlikte adalete
inanmış olan toplumumuz, sanayileşme ve kalkınmada
özel kesimin inkâr edilmek dinamik gücünden fayda-
lanacaksa, özel girişimi tercihli olarak kullanacaktır.
Ama onun veriminden kendi mükâfatını bağışladıktan
sonra kalan aslan payını vergi olarak kamuya mal ede
cektir.. Sosyal demokraside özel kesimin yeri budur.



Sosyal Sigortalar Mevzuatı:
Hastalık Sigortası Yardımları

Sigortalıya, İş Kazaları ile Meslek Hasta
lıkları sigortası kapsamı dışında kalan hasta
lıklarda, aşağıda yazılı yardımlar sağlanır :

A) Sağlık Yardımı yapılması,

B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve
gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması
ve yenilenmesi,

C) Geçici işgöremezlik süresince günlük
ödenek verilmesi,

D) Gerekli hallerde muayene ve tedavi
için yurt içinde başka bir yere gönderilmesi.

Hastalık sigortası kolundan sigortal ıya ya
pı lan yukarıdaki yardımlar dışında sigortalının
eş ve çocuklarına ayrıca Kurumdan aylık veya
gelir bağlanmış bulunan malûl ve yaşl ılara
hastal ıkları halinde sağlık yardımları yapılır.

Bu yazı dizisinde. Hastalık Sigortası ko
lundan sağlanan yardımlar sıra ile izah edile
cektir.

A) SAĞLIK YARDIMLARI ve SÜRESİ :

Hastalanan, sigortal ının sağlığını koruma,
çalışma gücünü yeniden kazandırma ve kendi
ihtiyaçlarını görme yeteneğini artırma amacı
ile :

a) Hekime muayene ettirilir, hekimin gös
tereceği lüzum üzerine teşhis için gereken kli
nik ve laboratuvar muayeneleri yaptırılır ve'
tedavisi sağlanır.

b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık
müesseselerine yatırılır.

c) Tedavisi süresince gerekli ilâç ve iyi
leştirme vasıtaları sağlanır.

S.S.K. ist. İhtiyarl ık Sigortası
2. Müdürü

Gürbüz ERSAN

Hastalanan sigortalıya yapılacak sağlık
yardımları sigortalının iyileşmesine kadar sü
rer. Ancak, bu yardımlar sigortalının Kurumca
tedavi altına al ındığı tarihten başlayarak altı
ayı geçmez.

Hastalanan sigortalıya yapılacak sağlık
yardımları sigortalının iyileşmesine kadar sü
rer. Ancak, bu yardımlar sigortalının Kurumca
tedavi altına alındığı tarihten başlayarak altı
ayı geçmez.

Şu kadar ki, tedaviye devam edilirse ma
lûllük halinin önlenebileceği, veya önemli o-
nemli oranda azaltılabileceği. Kurum sağl ık
tesisleri sağlık kurulu raporları ile anlaşılırsa,
bu süre 18 aya kadar uzatılabilir.

Yukarıda belirtilen süre fasılasız tedavi ler
halinde uygulanır. Örneğin hastalığı sebebiyle
17 ay tedavi edildikten sonra işbaşı verilen bir
sigortalı, bir süre sonra aynı hastalığı veya
başka bir hastalığı sebebiyle Kurumca yeniden
tedavi altına alınırsa, bu hastalığı için de son
radan tedavi altına alındığı tarihten itibaren
6 a yveya sağlık kurullarınca lüzumlu görülür
se 18 ay tedavi edilebilir.

PROTEZ ARACI SAĞLANMASI :

Hastal ığı sebebiyle bir uzvunu kaybeden
veya o uzvu çalışamaz hale gelen sigortalıya,
kurumca verilen sun'i kol, ayak, işitme cihazı
gibi araçlara protez aracı denir. Protez araç ve
gereçleri tedavi süresine bağl ı olmaksızın Ku
rumca sağlanır, onarılır ve tesbit edilen süre
ve şartlarla yenilenir.

Hastalık sigortasında, dişçekimi, diş teda
visi gibi yardımlar yapılır. Ancak ağız protezi
yapılmaz.

(Devamı var)



SENDİKAL
1 NUMARALI İŞÇİ
ZÜHTÜ TETEY'İ KAYBETTİK

Türk İşçi Hareketinin öncü
lerinden; 5018 sayılı Kanunun
kabulü ile 1947 yılında başla
yan Teşkilâtlanma'da Gıda
Sanayii işçilerini bir sendika
çatısı altında toplama amacı
ile istanbul Gıda Sanayii işçi
leri Sendikasını kuran, bu ku
ruluşun ve istanbul işçi Sen
dikaları Birliğinin uzun V'lar
Başkanlık görevini yapan
ZÜHTÜ TETEY 11 Nisan 1974
günü Hakkın rahmetine kavuş
muştur.

ZÜHTÜ TETEY; Sosyal Si
gortaların yurdumuzda uygu
lanmaya başladığı tarihte Si
gorta kapsamına alınan ilk iş
çi vasfını da vefatı anına ka
dar taşımıştır.

OTOMOBİL-İŞ camiası TE-
TEY'in vefatı dolayısiyle tüm
işçi kardeşlere ve ailesi ef
radına başsağlığı diler.
KROMAN İHTİLÂFINDA ÖZEL
HAKEM KURULU SENDİKA
TALEPLERİNİ HAKLI GÖRDÜ

Gebze Çayırovada kurulu
Kroman fabrikası işçilerine,
toplu iş sözleşmesi ile tanın
mış bazı hakların işverence ye
rine getirilmediği yolunda işçi
şikâyetleri üzerine konu sen
dikaca ele alınmış ve yapılan
müteaddit talepler işverence
yerine getirilmemişti. Bunun
üzerine sendika konuyu toplu
iş sözleşmesinin hükümlerine
göre özel hakeme intikal et
tirmişti. Enver Kaya başkanlı
ğındaki özel hakem kurulu
25.2.1974 toplanarak hakeme
intikal ettirilmiş bulunan ko
nuları görüşmeye başlamıştı.
Yapılan duruşmada özel ha-
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kem kurulu sendikanın taleple
rinin hepsini kabul etmiş ve
işverenin iddiaları reddetmiş
tir.

Hakem kurulu kararına gö
re, bu işyerinde çalışmakta
iken işden çıkarılan İbrahim
Yavaş'm işe iadesini, verilme
yen meşin ceketlerin hak sa
hiplerine verilmesini. Sendi
kaya verilmeyen üye aidatları
nın verilmesini, üyelere eski
sözleşme gereğince ikramiye
lerin verilmesini, ve işvere
nin toplu iş sözleşmesi hü
kümlerine hüsnüniyetle riayet
etmesi gerekeceğini hüküm
altına almıştır. Karar taraflara
tebliğ edilmiş, davalı işveren
kararı temyiz etmiştir. Halen
ihtilâf yargıtaydadır. Karar
yargıtayca tasdik edildiği tak
dirde sayılan hakların üyelere
verilmesi hususu kesinleşe
cektir. özel Hakemin kararı
işçiler arasında memnunluk
yaratmıştır.
T.O.E., M.A.T. ve CHRYSLER
DE TEMETTÜ VE İSTİHSAL
PRİM! DAĞITILDI

T.O.E. ve M.A.T. işyerinde
çal ışan üyelerimize gerek ana
mukavele ve gerekse mevcut
toplu iş sözleşmesine göre,
1973 yılma ait temettüler da
ğıtılmıştır.

Diğer taraftan, Chrysler iş
yerindeki üyelerimize toplu iş
sözleşmesine göre, 1973 yılı
itibarile istihsal 2700 arabayı
geçtiğinden, hak sahibi üyele
rimize 2300 ile 2500 lira ara
sında istihsal primi dağıtıl
mıştır.

Her üç işyerindeki- uygu
lama üyelerimiz arasında mem
nunluk yaratmıştır.

İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU İCRA
HEYETİ SEÇİMİ YAPILDI

İşveren Sendikaları Konfe
derasyonunu istanbul'da yapı
lan icra heyeti seçimleri belli
olmuştur. Seçim sonucunda,
genel başkanl ığa HALİT NA
RİN, başkan vekilliklerine RE
FİK BAYDUR ve MEHMET
AKGEMİCİ, iki icra kurulu üye
liğine de BURHAN GÜNER-
GÜN ile MUZAFFER BERBER-
OĞLU seçilmişlerdir. Dergi
olarak yeni seçilenleri tebrik
eder başarılar dileriz.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM

BAKANLIĞI BAKIRKÖY
TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ temsilcimiz
ALI RIZA OCAK,
İŞE İADE EDİLDİ

Tamirhane işyeri temsilci
miz, Ali Rıza Ocak'ın işi ve
işyeri toplu iş sözleşmesine
aykırı olarak değiştirilmiş ve

. kendisinin Şişli Çocuk Hasta
nesine tayini yapılmıştı. An
cak haksız olan bu tayine tem
silcimiz uymamış ve yeni işi
ne gitmemişti. Bunun üzerine
işveren, temsilcimizin iş akdi
ni feshetmişti . Bu muamele
üzerine sendikamız Bölge Ça
l ışma Müdürlüğüne müracaat
etmiş, burada müsbet bir ne
tice alınamadığından konu i l
Hakem Kuruluna intikal etmiş
ti. Yapılan tetkikat neticesin
de işverenin harekei kanuna
uygun bulunmamıştır; Neti
cede il Hakem Kurulu temsil
cimizin işine iade kararı ver
miştir. Karar üzerine temsilci
miz işyerine giderek iş iste
miş, işveren karar gereğince
temsilcimize işbaşı yaptırmış-



HABERLER
tır. il hakemin kararı işçiier a-
rasmda memnunluk yaratmış
tır.

TÜRK-İŞ ÇALIŞMALARI İLE
İLGİLİ BİLGİLERİ BUNDAN
SONRA TEŞKİLÂTA
OEVAMLİ OLARAK
BİLDİRECEK

Türk-iş aldığı bir prensip ka
rarı gereğince, çalışmaları ile
ilgili haberleri teşkilâta bir ta
mimle bildirmişti. Mart ayı
içinde yaptığı bir tamimle ya
pılan çalışmalar hakkında teş
kilâta bilgi verilmiş, bu tutum
teşkilâtta olumlu ve faydalı
karşılanmıştı. Sonucun müs-
bet olduğunu gören Türk-iş
teşkilâtın arzusuna uyarak
bundan sonra çalışmaları ile
ilgili hususları tamimlerle de
vaml ı olarak teşkilâta duyur
maya karar vermiştir. Bunun
la ilgili son olarak nisan için
de çalışmalar hakkında ta
mim yayınlamıştır. Tamimde
ASGARİ ÜCRET, İŞÇİ ME
MUR AYIRIMI, TOPLU İŞ SÖZ
LEŞMELERİ, EĞİTİM, İŞÇİ YA
PI KOOPERATİFLERİ konula
rındaki çalışmalar hakkında
açıklamalar yapılmış ve bilgi
veri lmiştir. Türk-iş'e bağlı ku
ruluşlarda memnunlukla kar
şılanan bu faaliyetin devamı
istenmektedir.
İŞÇİ - MEMUR AYIRIMI
konusu. HÜKÜMETÇE
ele alindi

Öteden beri çalışma çevre
lerinde huzursuzluk kaynağı
olan işçi - memur ayırımı ko
nusunu halletmek için, hükü
met çevreleri de konuyu ele
almışlardır. Öğrenildiğine gö
re, konu ile ilgili bir komisyon

kurularak çal ışmalara başlan
mıştır. Komisyonda Maliye
Bakanı, Çalışma Bakanı ve
Devlet Bakanı bulunmaktadır.
Bilhassa devlet sektöründe
çalışanları yakından ilgilen
diren konunun, çal ışanları
memnun edecek bir biçimde
sonuçyandırılacağı ümit edil
mektedir.

TÜRK-İŞ'İN ASGARİ ÜCRET
TESPİTİNDEKİ GÖRÜŞÜ

Yeni asgari ücretin tesbiti
hususunda, Türk-iş gerekli ha
zırlığını yapmıştır. Türk-iş'de
teşekkül ettirilmiş bulunan bir
komisyon konuyu ehemmiye
tine uygun bir şekilde ele al
mıştır. Bildirildiğine göre
Türk-iş asgari ücretin bölge a-
yırımına tabi olmadan tek o-
larak tesbit edilmesini iste
mektedir. Asgari ücretin hesa
bında ise işçi ve beş kişilik
bir ailenin geçim giderlerini
karşılayabilecek meblâğın tes-
bitinde isabet olacağı sonu
cuna varılmıştır. Ancak işve
ren çevreleri, bölgelere göre
tesbit yapılmasını istememek
tedirler.

İNGİLTERE'DE FORD'DA

ANLAŞMAYA VARILDI
Sendika müzakere heyeti

ile şirket arasındaki müzakere
ler hükümetin 3. kademesin

deki politikası altında anlaş
ma ile sonuçlanmıştır. Anlaş
madan 59.000 işçi istifade e-
decektir. 1 Marttan itibaren
işçi haftalık ücretlerine seyya
nen Z 2.60 İlk ücret zammı
yapılmıştır. Hayat pahalılığı
artışları için zam ileride tesbit
edilecektir. Şimdi Ford'da ça
lışmakta bulunan işçilerin haf

talıkları Z 39.60'a çıkmıştır.
{Paramız karşılığı haftalık or
talama ücret 1365 TL yapmak
tadır.) Yıllık ücretli izinler 7
gün daha arttırılmıştır. Kıdem
ve ihbar azmintatlarının mik
tarları da arttırılmış bulun
maktadır.

FRANSA'DA RENAULT
YAPITLARI MÜESSESESİNDE
BAŞARI

Blainville fabrikasındaki
6863 işçi bir aylık greve git
miş, buna mukabil şirket lo
kavt ilân etmişti. Sonradan uz
laşma yapılmış ve işçi ücret
lerine 1 Ocaktan itibaren ge
çerli olmak üzere % 2 lik üc
ret a)tışı sağlanmıştır. 1 Ni
sandan itibaren % 2 lik ikinci
bir ücret artışı daha verilecek
tir. Dolayısıyla Saviem'de ça-'
lışan işçi ücretleri Paris'teki
işçi ücretlerinin seviyesine
gelmiş olacaktır. Ücretler
4000 Fr'tan 4500 Fr'ka çık
mıştır. Bu arada geniş sOsyal
haklar sağlanmıştır.
İTALYA'DA FİAT İLE
SENDİKA ARASINDA
ANLAŞMA TAMAMLANDI

İtalya Metal İşçileri Sendi
kası ile Fiat idaresi arasında

yapılmış olan anlaşma gere
ğince 200.000 işçiye ortala
ma aylık ücret artışı Mart
1974 den itibaren 18.000 li-
ret'tir. Bant işçileri için bu
artış zam 20.000 lirete çık
maktadır. Kantindeki her öğle
yemeği ise 348 lirete indiril
miştir. Önceki rayice göre ay
da her işçi 4000 liret tasar
rufta bulunuyor demektir. Ay
rıca işveren Mezzogiorno da
8000 kişiyi çalıştıracak bir iş
yeri açmayı kabul etmiştir.
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TOPLU-iş SÖZLEŞMELERİ

HİSAR DÖKÜM SAN. Toplu-iş sözleşmesini işveren Şevket ÇAMBOL imzalarken.

BİTEN SÖZLEŞMELER :

HİSAR ÇELİK DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİ

Gebze-Çayırova'da kurulu HİSAR ÇELİK
DÖKÜM VE MAKİNA SANAYİ işyeri işçileri,
daha evvel üyesi oldukları Türkiye Maden-İş
Sendikasından istifa ederek Sendikamız çatısı
altında toplanmışlardır. Yeni dönem sözleşme
yetkisi Sendikamıza verilmiş ve sözleşme mü
zakerelerine 14 Şubat 1974 tarihinde başlan
mıştır. 5 Nisan 1974 tarihine kadar 9 toplantı
sonunda taraflar toplu iş sözleşmesini işye
rinde imzalamışlardır.

Yapılan sözleşme ile üyelerimizin yalnız
aylık ücretlerine 760.— TL. zam sağlanmıştır..
Ayrıca yılda bir maaş tutarında verilmekte
olan ikramiye yeni sözleşme ile iki maaş'a çı
kartılmıştır. üyelerimize sağlanan menfaatler
den bazıları da aşağıda belirtilmiştir.

— Sözleşmenin süresi 8 Şubat 1974 tarihin
den 31 Ocak 1976 tarihine kadar.

— İki sendika ve iki işveren temsilcisinden
kurulacak DİSİPLİN KURULU.

— Hafta tatili ve genel tatillerdeki çalışmalar

% 100 zamlı ödenecek.

— Kaynak ve boya gibi zehirleyici yerlerde
çalışanlara yoğurt verilecek.

— Evlenen üyelere 6 gün izin ve 800 TL. ev
lenme yardımı yapılacak.

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere 3 gün izin
ve 400 TL. doğum yardımı yapılacak.

— Üyenin vefatı halinde 3000 TL. ve yakın
larının ölümünde 3 gün izin ve 500 TL.

— Tahsil yardımı olarak ilkokul 100 TL., or
ta tahsil 150 TL., yüksek tahsil 300 TL.

— Yakacak yardımı olarak 300 TL. verilmesi,
kabul edilmiştir.

HATİPOĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ

Gebze-Çayırova'da kurulu bulunan HATİP
OĞLU KOLLEKTİF ŞİRKETİ ile Sendikamız ara
sında yürütülmekte olan 2 nci dönem Toplu
İş Sözleşmesi görüşmelerine 15 Ocak 1974
tarihinden bu yana devam edilmekte olduğunu
ve anlaşma imkânı sağlanamayınca uyuşmazlı
ğa gidildiği, uzlaştırma kurulunun da vermiş
olduğu karar ğerek Sendikamız tarafından ve
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HATİPOĞLU Toplu-iş sözleşmesi imzasından sonra işveren Hasan HATİPOĞLU, Genel Başkan Aydın ÖZEREN ile."

gerekse bilemediğimiz nedenle işveren tara
fından red edildiği geçen sayımızda okurları
mıza sunmuştuk.

Bu durumda 1 Nisan 1974 günü işyerinde
Sendikamız GREV kararı almış ve grev hazır
lıklarına başlamıştı, işveren temsilcilerinin uz
laştırma kurulu kararından Sendikamızla tek
rar toplantı talebinde bulunmuşlar, 15 Nisan
1974 tarihinde yapılan toplantıda anlaşma pro
tokolü tutulmuştur. Toplu iş sözleşmesi 19 Ni
san 1974 günü işyerinde imzalanmıştır.

Yeni dönem Sözleşme ile üyelerimize saat
ücretlerine birinci yıl 210 krş., ikinci yıl 210
krş, toplam olarak 420 krş. zam yapılmıştır.
İkramiye 45 günlük verilmesi kabul edilmiştir.

Sözleşme ile sağlanan menfaatlerden
zı ları da aşağıda belirtilmiştir :

ba-

— İki Sendika ile iki işverenden teşekkül eden
DİSİPLİN KURULU,

— 24 Temmuz işçi bayramı olarak ücretli ta
til yapılması,

— Dinî bayramların arife günleri tam gün üc
retli izin verilmesi,

— ihbar sürelerine kıdemlerine göre 4, 6, 8,
10 gün ilâve edilerek peşin ödenmesi,

— Fazla mesailerin % 75 zamlı ödenmesi,

— Hafta tatilindeki çalışmalara % 100 zamlı
ödenmesi,

— Cumhuriyet Bayramında bir yevmiye mun
zam ücret ödenmesi.

— Gece çalışmalarında her saat için 40 kr.
zamlı ödenmesi,

— Yıllık izinlerde kanuni sürelere ilâve olarak
6 gün ücretli izin verilmesi,

— Evlenme yardımı olarak 6 gün izin ve 800
TL. yardım yapılması,

— Doğum yardımı olarak 3 gün izin ve 600
TL. yardım yapılması,

— Çocuk yardımı her ay net 15 TL. öden
mesi,

— Tahsi l yardımı ilk tahsil net 200 TL., orta
tahsil net 300 TL., yüksek tahsil net 400
TL. verilmesi,

— Ölüm yardımı olarak, üyenin vefatı halin
de 3000 TL., işkazasından 7500 TL., ya
kınlarının ölümü halinde 700 TL. ve 3 gün
izin verilmesi,

— Yakacak yardımı olarak üyelere eve teslim
bir ton odun verilmesi,

— Üyelere 120 TL. değerinde ayakkabı veril
mesi,
kabul edilmiştir.

Toplu sözleşmesi 1 Ocak 1974 tarihinden
itibaren iki yıl sürelidir.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :
OTO YOL SANAYİ A.Ş.

Sendikamız ile OTO-YOL SANAYİ A.Ş. a-
rasında müzakereleri devam eden ve uyuş
mazlığa intikal .eden 3 üncü dönem Sözleşme
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ihtilâfımız halen devam etmektedir, istanbul
Bölge ÇaJışma Müdürlüğünde 2 Nisan 1974
günü yapılan ilk uzlaştırma toplantısında ta
raflar tarafsız aracıları seçmişler ve 3 üncü a-
racının iş mahkemesi kanalı ile seçilmesi ka
rarlaştırılmıştır.

Sendikamız tarafsız aracısı olarak Sami
Ataç seçilmiş olup, işverenin tarafsız aracısı
da Av. Tuğrul Kotodkobilik seçilmiştir. Üçüncü
aracının 24.4.1974 tarihine kadar halen seçil
mediğini gören Sendikamız durumu Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne 24.4.1974 tarih ve 311-
T-74-7/841 sayılı yazıları ilesormuş ve 3 üncü
aracının Müdürlüğün 29.4.1974 tarih ve 14406
sayılı yazıları ile Av. Fahri Kocaoğlu olduğu
öğrenilmiştir. Yapılan temaslar ile Uzlaştırma
Kurulu ilk toplantısını 10 Mayıs 1974 günü ya
pacaktır.

CHRYSLER SANAYİ A.Ş.

Sendikamız ile Chrysler Sanayi A.Ş. ile
3 üncü dönem Toplu iş Eözleşme müzakerele
rine 5 Nisan 1974 tarihinde başlanmıştır. Top
lu iş. Sözleşmesi görüşmeleri devam etmekte
olup 25.4.1974 tarihine kadar (4) toplantı ya
pılmıştır.

S.S.Y.B. BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE

MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy'de kurulu S.S.Y.B. Bölge Depo ve
Tamirhane Müdürlüğü ile Sendikamız arasın
da 19 Mart 1974 günü başlayan yeni dönem

Toplu iş Sözleşmesi görüşmelerine devam edil
mektedir. işyeri kamu sektörü olması nedeni
ile Sağlık Bakanlığının Ankara'kaşi ana depo
işyeri sözleşmesine paralel olarak yürütülmek
tedir. Bu durumda bilhassa ücret ve ücretle il
gili maddelerin görüşmeleri ertelemektedir.
30 Nisan 1974 tarihine kadar toplantı ya
pılmış ve gelecek toplantının 10.5.1974 tari
hinde yapılması kararlaştırılmıştır.

MES MAKİNA VE ELEKTRTİK SANAYİ A.Ş.

MES MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
ile Sendikamız arasında 3 üncü dönem Toplu
İş Sözleşmesi yetkisi istanbul Bölge Çal ışma
Müdürlüğünden 16.4.1974 tarihinde gelmiş
olup, ilk toplantı 22 Nisan 1974 tarihinde ya
pılmıştır.

Bu toplantıda yetki belgeleri ile teklif ta
sarımız verilmiş ve gelecek toplantının 4.5.974
tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.

REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİ'A.Ş.

Sendikamız ile REMAS REDÜKTÖR VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş. arasında 2 nci dönem
Sözleşme yetkisi de istanbul Bölge Çal ışma
Müdürlüğünden 8 Nisan 1974 tarihinde gelmiş
ve ilk toplantı 17 Nisan 1974 tarihinde yapıl
mıştır.

ilk toplantıda teklif tasarımız ile yetki bel
geleri veri lmiş ve ikinci toplantıya sendikamız
da 24.4.1974 tarihinde devam edilmiştir. Top
lu sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.

T

■1'

CHRYSLER SAN. A.Ş, ile başlıyan yeni dönem sözleşme müzakerelerine iştirak eden İcra Kurulu üyeleri ve
işyeri temsilcileri.
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 4792 SAYILI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUN DEĞİ
ŞİK 20. MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ BU

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

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi
Yönetmenl iği
(Geçen sayıdan devam)

Arsaların kayıt işlemleri :
Madde 47 — Sigortalı konutları yapımı için sa

tın alınan arsalarla sonradan bu amaca ayrılan arsa
lar, açılış bedeli, vergi, resim, harç, m- miktarları, her
türlü gider ve değişiklikleri ve öbür hususları özel def
ter veya çizelgelerinde izlenir ve her yıl uygunluğu
sağlanır.

Arsaların konut yapımına elverişli duruma geti
rilmesi ;

Madde 48 — Arsa veya arazi; üzerinde konut
yapımına başlamadan önce, imar durumu, şüyuun iza
lesi, parselasyon, aplikasyon ve konuta ilişkin sair
teknik ve belediye hizmetleri yönünden hazır hale ge
tirilir.

Arsaların başka amaçla kullanılması ;
Madde 49 — Toplu konut yapımı amaciyle satın

alınan arsalar Kurumun ihtiyacı dışında hiç bir neden
le özel veya tüzel kişilere temlik edilemez.

imar parselasyonu sebebiyle kalan ve üzerine
toplu konut yapılmasına imkân olmayan arsalar ile
sosyal tesisler ve belediye hizmetlerine tahsisli arsa
lar için bu hüküm uygulanmaz.

Arsa maliyeti :
Madde 50 — Sigortalı konutları için satın alman

arsaların maliyeti; satın alındığı tarihten, sonradan bu
amaç için tahsis edilen arsaların maliyeti; tahsis ta
rihinden başlayarak yol ve yeşil saha kayıpları, alış
bedelleri, her türlü vergi, resim, harç ve masrafları,
öteki giderlerin ve bir hesapta izlenecek bu kalemle
rin yıllık % 9 oranındaki faizleri gözönünde bulundu
rularak hesaplanır.

Yapıların ihalesinin kesinleştiği tarihten konutların
sigortalılara teslim tarihini İzleyen aybaşından 6 ay
sonraki aybaşma kadar faiz oranı % 5 olarak lygula-
nır.

II. BÖLÜM
Proje ve İhale kurulları

Konut projeleri:
Madde 51 — Konut projeleri. Kurumca hazırlanır

veya ihale suretiyle hazırlattırılır.

ihale:
Madde 52 — ihale dosyalan. Kurumca saptana

cak sözleşme ve şartnameler ile diğer ihale belgeleri
esasları içerisinde hazırlanır.

Konutlar, anahtar teslimi götürü bedel esasıyla
ve Kurum usullerince ihale edilir, ihale Kurum Müdür
ler Kurulu kararıyla kesinleşir.

III. BÖLÜM
Yapıların başlaması - kontrolü - yürütümü -

ödemeler - konut maliyeti
Yapıların başlaması ve ödemeler:

Madde 53 — Konut yapımı yer teslimi ile baş
lar, ödemeler sözleşme ve ekleri şartname esasları
içinde stüasyonlar halinde yapılır.

Her parti inşaat için ayrı bir hesap açılır.
Yapıların kontrolü ve yürütümü :
Madde 54 — Kurumca, yapıların kontrolünü, yü-

rütümünü ve her türlü fenni sorumluluğunu üzerine
alacak yeteri kadar eleman görevlendiridir.

Kontrolün görev, yetki ve sorumluluğu bir yöner
geyle düzenlenir.

Yapıların maliyeti :
Madde 55 — Yapıların maliyeti, ödenen stüas

yonlar ve bunların ödeme tarihleri valör kabul edil
mek suretiyle yıl sonlarında ve konutların sigortalıla
ra teslim tarihini izleyen aybaşından 6 ay sonraki ay
başma kadar yürütülecek % 4 oranındaki faizleri top
lamından oluşur.

IV. BÖLÜM
Konutların geçici ve kesin maliyetleri % 1 ier,

% 10 ve kredi farkları
Konutların geçici ve kesin maliyeti:
Madde 56 — Konutların sigortalılara teslimine

kadar şerefiyelt kesin maliyetler hesaplanamazsa ge
çici maliyet hesaplanır.

Geçici maliyet; arsa maliyeti ve yapı maliyeti ile
konutların sogortalılara teslimine kadar yapılan si
gorta primi vs. harcamalar ve bu harcamaların, teslim
tarihini izleyen aybaşından 6 ay sonraki aybaşma ka
dar yürütülecek % 4 faizleri toplamından oluşur.

Kesin maliyet, geçici maliyete eklenmesi gerekil
harcamalar ve bunların, teslim tarihini izleyen ayba
şından 6 Yay sonraki aybaşma kadar yürütülecek % 4
faizleri nazara alınmak suretiyle hesaplanır. Kesin ma
liyet yeteri kadar idarî ve teknik elemandan oluşan bir
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Kurulca hak ve adalet kuralları İçinde şerefiyelendiri-
llr.

Kurum hizmetleri karşılığı :
Madde 57 — Arsa alımı, konutların yapımı ve

sigortalıların borcu bitinceye kadar Kurum tarafından
yapılan hizmetlerin karşılığı olarak, bir kez için % 1,
Sosyal Güvenlik anlaşması yapılan ülkelerde çalışanlar
için ise % 2 oranında gider tahakkuk ettirilerek kesin
maliyetlere eklenir.

% 10 ve kredi farkları :
Madde 68 — Konutlar, maliyetlerinin % 10'u ve

varsa kredi farkları tahsil edilmedikçe sigortalıya ve
rilmez.

Farklara karşılık önceden tahsilât yapılabilir.
Konutların verilmesine kadar kesin şerefiyeli ma

liyetler hesaplanmamışsa; % 10 ve kredi farkları, ge
çici maliyete göre hesap ve tahsil olunur.

Bu farklar, kesin maliyetlere göre yeniden düzel
tilerek yazı ile bildirildiği tarihten itibaren bir ay için
de tahsil olunur.

V. BÖLÜM

ilân - kur'a - konutların teslimi - aylık taksitler
İlân - kur'a:
Madde 59 — Kurum tarafından 48 inci madde

nin gereği tamamlandıktan sonra yaptırılacak toplu ko
nutlar için sigortalılar, ilân yoluyla saptanır.

İlânda, sigortalılarda aranacak öncelik ve sigor
talılık koşulları, başvurma süresi ve biçimi, ödeme ve
konuta ilişkin diğer özellikler belirtilir.

Konut isteyenler öncelik koşullarına göre değer
lendirildikten sonra, konut isteği fazla ise tipler için
ad çekilir. Geçici kabulden sonra da tip kur'alarına
bağlı kalınarak konutlar için ad çekilir.

Ad çekmede yeteri kadar da yedek ayrılır.
Konutların teslimi, aylık taksitlerin hesabı :
Madde 60 — Konutlar, sigortalılara geçici ka

bulün onaylanması ve yapı kullanma izninin alınmasın
dan sonra, şerefiyeli kesin maliyet bedeli hesaplanma
mışsa örneği Kurum tarafından düzenlenen yükümlen
me belgesi taahhütname) karşıl ığında, teslim sırasın
daki durumu ile verilir.

Aylık taksitler, konutun verildiği tarihi izleyen
aybaşından 6 ay sonra başlamak üzere; eşit taksitler
halinde hesaplanır, taksitlerin hesabında yapı alanı
85 m^ ye kadar olan konutlarda % 4, 85-100 m^ olan
konutlarda % 5 faiz oranı uygulanır.

VI. BÖLÜM
Tapu ve borçlanma işletnlari

Kat mülkiyeti ve temlik ;
Madde 61 — Site halinde veya apartman şeklin

de yapılan konutlar kat mülkiyeti yasasına (Kanunu
na) göre kat mülkiyetine çevrilir.

Konutlar sigortalılara şerefiyeli kesin maliyet be
deli üzerinden ve borçlandırılan miktarın % 25 fazla-
siyle tapuda birinci derecede Kuruma ipotek tesisi,
vefa ve borçlanma sözleşmelerinin tapu kütğüne kay
dı suretiyle verilir.

Borçlanma ve vefa sözleşmesi, yönetim planı ve

diğer belge örnekleri Kurumca hazırlanır.
Temlikle ilgili tüm vergi, resim, harç ve giderleı

sigortalılarca ödenir. Kıymet artışı vergisi Kurum adı-
.na sigortalılar tarafından yatırılır.

VII. BÖLÜM
Çeşitli hükümler

Sigorta :
Madde 62 — Konutlar, Kuruma teslim ediiince-

ye kadar müteahhit tarafından, sigortalılara teslim edi
linceye kadar Kurum tarafından dahili fonla, bu tarih
ten sonra da sigorta şirketleri ile yapılan sözleşme,
koşullarına göre depreme, yangına ve yıldırımdan do
ğan yangın ve yıkımına karşı sigorta ettirilir.

Sigorta ile ilgili harcamalar Kurumca ödenir, tah
sil tarihine kadarki faizi ile birlikte konut verilenler
den ilk taksitle birlikte alınır.

Sigorta, borç bitinceye kadar sürdürülür. Bunun
la ilgili giderlere ana paraya ilişkin hükümler uygula
nır.

Muacceliyet - ecrimisil :
Madde 63 — Konutların, bir borca karşılık ipo

tek veya satış vaadine konu edilmesi, taksitlerin sü
resinde ödenmemesi. Kurumun izni alınmadan sigor
talı dahi olsa başkalarına devredilmesi veya Kurumun
izni olmadan projeye aykırı değişiklik yapılması , sa
tılması bu Yönetmelikte ve borçlanma sözleşmelerin
de belirtilen diğer yükümlülüklerin yerine getirilme
mesi hallerinde. Kurum ipoteği paraya çevrilebilir ve
ya hakkım kullanarak taşınmaz malı geri alabilir.

Kurum, gerek ipoteğin paraya çevrilmesinde, ge
rekse vefa hakkını kullanarak taşınmaz malların geri
alınmasında; konutların teslim tarihlerinden itibaren
geçecek süre için, ecrimisil tahakkuk ettirerek varsa
ödeyeceği paradan tenzil eder Ödenecek para ecrimi
sil karşılamadığı takdirde alacak, umumî hükümlere
göre takip olunur.

Ecrimisil, rayiç aylık" kira bedeli üzerinden he
sap edilir.

Ölen sigortalının durumu :
Madde 64 — Kurumca yapılacak ilânlar üzeri

ne başvuran ve konut kredisinden yararlanma koşul
larını taşıdıkları anlaşılan sigortalıların ölümleri ha
linde, hakları yasal (Kanunî) mirasçıları yararına de
vam eder.

Farkların Tasfiyesi ;
Madde 65 — Kesin maliyetlerin hesabında, geçi

ci maliyetlere nazaran çıkacak % 10, kredi sınırı ve
aylık taksit farklarının yazılı bildirim tarihinden başla
yarak bir ay içinde yatırılması zorunludur. Bu zorunlu
luğu yerine getirmiyenlere yazılı bildirim tarihinden
başlayarak ayrıca % 7 oranında gecikme faizi yürütü
lür.'

Diğer hususlar :
Madde 66 — Arsa payı, % 10 farkı, kredi farkı,

% 2 Kurum hizmetleri karşılığı ve taksitlerin dövizle
ödenmesi, kredinin ödenme süresi ve ipoteğin para
ya çevrilmesi gibi bu kısımda açıklanmamış konular
için. Yönetmeliğin diğer hükümleri uygulanır.
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HALİL TUIMÇ'UN İŞÇİLERE ÇAĞRISI
»  (Baştarafı sayfa 4'te)

Metal-iş Federasyonu, Türk-İş'in teşkilâtlanma
prensiplerine uygun olarak, milli tip sendikaya geçiş
kararının alınmasından bu yana, büyük bir gelişme içi
ne girmiştir. Genel Kurulun bu kararına ilk olarak, Ba
lıkesir Metal-iş, Ankara Temkin-iş ve Adapazarı Do-
nat-lş Sendikaları uymuş ve milli tip sendikaya katıl
mıştır.

Türk-İş'in, Metal-iş Federasyonunu bütün gücü ile
destekleyeceği açıklanan bu toplantıda, milli tip sen
dikaya geçişin süratlendirilmesi için. Federasyona bağ
lı sendikaların kongrelerini yakın tarihlere almaları
kararlaştırılmıştır. Bu karara ilk olarak, izmir Metal-iş
Sendikası uymuş ve 12 Mayıs'ta kongre yapacağını
açıklamıştır.

Kırıkkale Metal-iş Sendikası da. Federasyonun
milli tip sendika kararının gerçekleştirilmesi çal ışma
larına bütün gücü ile katıldığını ilân etmiştir.

Toplantıda ayrıca, metal işkolunda tüm işçilerin
teşkilâtlandırılması ve büyük bir gelişme gösteren teş
kilâtlanmanın gözden geçirilmesi için Türk-iş icra Ku
rulu ile sık sık toplantılar yapılması kabul edilmiştir.

Türk-iş şimdi bir hizmet yarışı içindedir ve bu
yarışta metal işçilerini görmek, Türk-iş için en büyük
kıvanç kaynağı olacaktır.

Metal işçileri sahipsiz değillerdir, Türk-iş daima
onların yanındadır.

Türk-iş Genel Başkanı
Halil TUNÇ

GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI
(Baştarafı sayfa 3'te)

olması için müsbet oy kuiianmadınız mı? Ha
kikatleri konuşalım.

Sosyal demokratik akım yukarıdan aşağı
gelmediğinin ispatı bu aşağısı itti buraya ka
dar geldi. Bakıyoruz bazı kıymetli arkadaşları
mız sendika başkanlıklarını kaybetmemek için
bunu öncülüğünü yapma pozunda.

İ lk raporda bir partiye dayalı olmasını
önerirlerken yapılan ikinci yönetim kurulu top
lantısında partiler sağlanmayı geri aldılar. Ol
maz böyle tutarsız hareketler. Tabanda sahi
den bir sosyal demokratik akım var bunun ön
cüleri olduğu da muhakkak bu oyunları artık
kimse yutmuyor, işte Seyfi Bey, Halil Bey ha
len karşılarında ciddî bir aday yok kimseden
ses çıkmıyor. Demek ki dediklerimiz doğru.
Eğer sosyal demokratik akım yürütücüleri sa
mimi iseler Kaya özdemir'in bu genel kuru
lunda düşmesi lâzım. Ben aksini iddia ediyo
rum. Kaya Özdemir yine seçilecektir.

Sosyal demokratlar sosyal denriokrat bir
akımın olmadığını bir yerde kendileri ispatla
maya çalışıyorlar.

Hepinize hürmetler.
son

İŞÇİ Gözü İLE :

FİL HİKAYESİ
Efendim, günlerden bir gün devrin padişahı

avdan dönüşte İncili Çavuş'un köyüne uğrar.
Köy halkı padişaha saygıda kusur etmez. Bu
misafirlikten hoşnut olan padişah da köye bir
fil hediye eder.

Önceleri bu hediyeye memnun olan köylü
ler zamanla bu fili doyurmakta güçlük çeker
ler. Lâkin hediyedir, iadesi hayli güç.

Sonunda düşünür taşınırlar, bu işi İncili
Çavuş'un halledeceğine karar verirler. Giderler
Çavuş'a dertlerini anlatırlar. Çavuş der ki bu
iş ancak bir şartla hallolur. Hep birlikte sara
ya gideriz, siz bahçede fille beklersiniz, ben de
padişaha sizin durumunuzu gösterir, bir kolay
lık sağlamasını isterim. Hepsi peki derler, fil
le birlikte doğruca saraya gidilir. Fil ve köy
lüler bahçede beklerken İncili Çavuş padişaha
çıkar. Konuya girmeden evvel sarayın pence
resinden köylüleri ve fili padişaha göstermek
ister. Bir de ne görsün. Koca saray bahçesinde
hiç kimseler yok, sadece bir fil kalmış. İncili
konuya girer; işte padişahım gördüğünüz gibi
fili getirdim, der. incili'yi yalnız gören padişah
hediyesinin geri gönderilmesine içerler.

— Ne o, yoksa hediyeyi iade mi ediyor
sun?

Çaresiz kalan İncili;
.— Ne haddime padişahım, hiç öyle şey

olur mu? Hani bu fil erkek de, pek rahat dur
muyor, huysuzlaşıyor. Acaba bir dişisini de
verebilir misiniz diye sormaya geldim, der.

Memnun olan padişah incili'ye bir de dişi
fil verilmesini emreder.

Çavuş iki fille köye geldiğinde köylüler
şaşkına dönerler. Yaptıkları hatayı anlarlar
ama iş işten geçmiştir. Bir filden kurtulayım
derken iki file bakmaktan başka çareleri kal
mamıştır. Birlik ve beraberlikten caymanın ce
zasını çekerler.

Kıssadan hisse, anl ıyana sivrisinek şaz.
Kusurumuz belki de ettiğimiz sözdedir.

^  Kasdımız söz değil hikâyedeki özdedir.
Ruşen Atilâ AKTUNÇ

15



X -T; ' V"*.

Bizden Haberler :

DOĞUM ;

ALTINBAŞAK ZİRAİ ve MAKINA SANAYİ
A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimizden,
Rahmi Bıyık'ın YASEMİN adında kız,
İbrahim Ayvaiı'nın GÜLSÜN adında kız,
Davut Akyoi'un ADEM adında erkek.

SERVİS TlCARET.ve LIMİTED ŞİRKETİ İş
yerinde çalışan üyelerimizden.
Hasan Bozkurt'un erkek çocuğu.

ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. İşyerin
de çalışan üyelerimizden,
Ali Altındağ'ın ÖZGÜR adında kız.
Ramazan Ünlü'nün NURSEMİN adında kız.
Kâmil Ünal'ın İBRAHİM adında erkek,
Ahmet Lâik'in NEJAT adında erkek,
Ali Kabak'm AYHAN adında erkek.

Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve
babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıhhatli
ömürler dileriz.

EVLENME

MES. MAKINA VE ELEKTRİK SANAYİ A.
Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden.
Dursun Saltaş ile Gülümser Aslan,
Mehmet Göçer ile Aynur Yiğit,
Sami Dönmez ile Temzil© Dönmez,

Evlenmişlerdir. Yeni evlileri tebrik eder,
ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

ALTINBAŞAK ZİRAİ VE MAKINA ALETLER
SANAYİ A.Ş. İşyerinde çalışan üyelerimiz
den Mehmet Tuncel'in EMİNE adında kız
çocuğu vefat etmiştir.

Vefat etmiş olan yavruyu rahmetle anar,
üyemize ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Şi ir Köşemiz :

SANAT

Haydi çalışalım batıya karşı
Adımız sanımız duyulsun bizim

Milletim uyan yükselsin başın

Zaman atom devri kurulsun tahtın

Atla gir sanata açılsın bahtın

Sanatkârız biz doğuştan İDÖyle
Elimiz yağlıdır kalbimiz ayna

Vardır kolumuzda altından halka

Ecdadımızın hakkını bırakmayız onlara
Rüzgâr gibi gireceğiz sanata.

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.
Hamza SEVER

HEDİYELİK

Gelmeden söylenmedi zam gelecek hediye
İşçinin alın teri yüklenecek kediye
Alıp ta bir bayramda götürürsen hediye
Gecekonduda otur apartıman yerine

Mesken için kredi verdi devlet babamız
Faiz ile zam ile yine dolmaz kasamız
Buket buket ZAMLARLA bakkala hesabımız

Ölürken ödemeli hepsini FATÜRASIZ.

■1

Kalkılamaz altından başı bozuk giderse
Işçiysen bugün artık dönmelisin geriye
üç beş kuruş tasarruf ettiysen geçmişlerde
Al bir çadıra yatır, o yüklenmez kediye

Ne gam kaldı ne keder kayboldu yine şeker
ilerdeki günlerde olmazsak daha beter
O güzel istanbula dikilmez ki bir heykel
Bir gün şapka düşerse görünecek hep keller.

Ender OKAN
Chrysier
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EĞLENCE KÖŞEMİZ

Soldan sağa :
1) Ordunun büyük birliklerinde komuta

kurul larının topluca bulunduğu yer - Tren is
tasyonu. 2) Rütbesiz asker - iskambilde bir kâ
ğıt. 3) Nota - Sinirli - Tanrı. 4) İyi - Şart edatı -
Kanun. 5) Çok iyi huylu - Tersi talih; 6) Bü
yükler - Bizde pek yenmeyen bir besin madde
si. 7) Canın yongasıdır - Yokluğunu hissetti
ren. 8) Tabancanın ateşleme mekanizması -
Bir,renk - Aç olana emir. 9) Donuk renk - Sayı.
10) Hınç ifade eder - Avrupada bir yarımada -
Nota. 11) Tersi evlenmemiş kadın - Şef - Şöh
ret. 12 Vilâyet - Geniş toprak - Batı Anadolu
köy yiğidi.

Yukarıdan aşağıya:
1) Ermiş insanların hayret uyandırıcı ye

tenekleri - Geçmişte kalan zaman. 2) Bir kas
nağa geçirilmiş gözenekli dokumadan ibaret
âlet - Buğday, arpa, çavdar gibi ürünlerin ge
nel adı. 3) Nota - Şaşılacak derecede büyük.
4) Mesafe - .Boyutlar. 5) Ayağında sekisi olan
- Erzurum yöresinde oynanan bir oyun. 6)
Ağırlık ölçülerinden - Sütün üstünde toplanan
yağl ı kısım.' 7) Tifüs hastal ığı nakleden pis bö
cek - Tersi çünkü. 8) Japon intiharı. 9) Kö-
türüm. 10) Tuhaflık - Soru. 11) Doğuda bir
nehrimiz - Bir hayvan yavrusu - Dolap böl
mesi. 12) Gömleğin göğüsle boyun arasına ek
lenen parça - Yukarıdan aşağıya doğru gide-
meme.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ :

Soldan sağa :
1) Rumeli - Ur - Sa. 2) Alam - Naz - Tor.

3) Yetenek - Soya. 4) imel - Badem. 5) Ham -
Kodaman. 6) Ameleler. 7) Ata - Uman - Şa.
8) Anfili - İk - Hak. 9) Dikili - Rakı. 10) Aş -
Karides. 11) Vilâyet. 12) Aka - En - Metal.

Yukondan aşağıya ;
1) Rayiha - Adana. 2) Ulema - Afis. 3)

Matematik - La. 4) Emel - Malik. 5) Ke - i lâve.
6) inebolu - İrin. 7) Akademi - II. 8) Uz -
Dalak - Dam. 9) Semen - Reye. 10) Tomar -
Haset. 11) Soy - Şak - Ta. 12) Araz - Bakır

nîssniRS

YAZISIZ Benzin yokluğuna tek çare.
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