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SUNUŞ
Mayıs ayı içinde birkaç bayramı birden

kutladık. İşçilerin günlük çal ışmalarının sekiz
saat olması için yaptıkları mücadelenin baş
langıç tarihi olan 1 Mayıs, Türk istiklâlinin
başlangıcı olan 19 Mayıs, daha geniş sosyal
hakların temeli hürriyetçi anayasamızın kabu
lüne sebep olan 27 Mayıs, coşkunlukla kutlan
dı. Mayıs ayında ellinci yıl af yasası da bu
bayramlar arasında kabul edi lip yürürlüğe gir
di. Affın istenen biçimde çıkmaması, fikir suç
larını kapsam dışı bırakması kamu oyunda o-
lumsuz tepkilere ve burukluğa sebep oldu. An
cak ilerde bunun telâfisi imkânlarının bulun
ması yurt çapında tesel li olmuştur. Bu sayı
mızda bayramlar üzerine bir yazıyı. Genel Baş
kan Aydın özeren'in kaleminden başyazımızda
sunmaktayız.

Mayıs içinde sendikamızın her zamanki yo
ğun çalışmaları arasında ayrıca genel kongre
hazırlığı da yer almıştır. Dokuz hazirandaki ge
nel kurul için yapılan çalışmalar mayısda bi
tirildi. Altıncı genel kurulun da sendikamıza
daha güçlü yarınlar hazırlayacağı ve işçiye da
ha iyi hizmet yolunda bir adım atılacağı kabul
ve ümit edilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi çal ışmaları da gene
esj<i yoğunluğu ile devam etti. Bütün iyi ni
yetli çabalara rağmen OTO-YOL görüşmeleri
olumsuz bitti. Uyuşmazlıkta da bir netice alına
madığından bu işyeri için grev kararı alındı. Bu
husustaki uyuşmazlık zaptı ilerki sayfalarımız
da yer almaktadır. CHRYSLER işyeri için yapı
lan görüşmeler de olumsuz bitti. Konu uyuş
mazlık safhasına intikal etti. REMAS, MES,
SAĞLIK BAKANLIĞI BÖLGE TAMİRHANE MÜ
DÜRLÜĞÜ işyerleri için yapılan görüşmeler de
vam etmektedir. AEG ETİ, OMTAŞ, ALDIKAÇ-
TILAR işyerleri için yeni dönem toplu iş söz
leşmesi görüşmeleri için çağrılar yapıldı. Bü
tün bu husustaki geniş bilgiler ilerki sayfaları
mızda sunulmaktadır.

iş Kanununa istinaden çıkarılmış bulunan
tüzüklerin yayımına devam etmekteyiz. Şu sa
yıda birkaç sayıdan beri devam eden ıkonut
kredisi yönetmeliğinin kalan kısmı yayınlan-

' nhaktâdır.'BıJ scrn" kTgımtâ"b'a tû"zuk bîfhniş ola
caktır. Bundan sonraki yazılarımızda çıkış sı
rasına gör© yeni tüzüklerin yayımına devam
edeceğiz.

Bu gayımızı ğa, g0n0İ kurulumuzun hayırlı
olması V6 tüm iyilik dileğimizle sunmaktayız.

OTOMOBIL.|$



Bayramlar ve Düşündürdüklen

Türk tarihinde Mayıs ayının bir özelliği ol
duğu muhakkaktır. Tüm düşünceleri birleşti
rerek gerçekleşme yolunda atılan adımlar bu
ay içinde olmuştur.

Büyük Ata, güzel yurdumuzu kapitalist dü
zenin savunucusu pis düşman çizmelerinden
temizlenmesi tasarısını Mayıs ayında tatbik sa
hasına koyarak, 19 Mayıs 1919 da Samsun'a
ayak basması Türk ulusuna yeni bir yön veril
meşinin başlangıç günüdür.

Nitekim, muvaffakiyete giden meşakkati,
ve zor günlerde bile Gençliğin güvenilen ana
kaynak olduğunu görmüş, onunla iftihar etmiş
tir.

İşte 19 Mayıs gününün Gençliğe armağan
edi lmesinin sebebi de budur. O Gençliğe gön
lünce inanan büyük kurtarıcı şöyle sesleniyn
du. "Ey Türk Gençliği, birinci vazifen Türk is
tiklâlini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muha
faza ve müdafa etmektir." diyerek devam ett
ği nutkuyla Gençliğe olan güvenini belirtmiş
ti . Nesilden nesi le devrolan Gençl ik, Türkiyo
Cumhuriyetinin 50 nci yıl ında o günün aym
helecanı, azim ve şevkile Ata'sının kutsal ema
netini şerefle omuzlarında taşımaktadıı.

Okul çağlarının bitiminden sonra zihnim
kurcalayan en mühim nokta bu şerefli günde
Büyük Kurtarıcıya bağl ı evlâtlar olarak yapılan
bütün merasimlerde hep öğrencilerin katıldığı
nı ancak farkettim.

Aynı yaşta olan insanların okuldaki arka
daşlarıyla ayrı tutulmalarının üzüntülerini duy
dum. Okuma olanaklarından mahrum olan bu
gençler Türk Gençliğinin birer parçası olarak
akranlarıyla bu mutlu günü beraber kutlama
imkânından mahrum bırakıidığmı halen çöze=
nnsdlm.

A. Aydın ÖZEREN

Türk Sanayi ve Ekonomisinin kalkınmasın
da damla damla alın terleriyle sulayan, oku-
yamamanın üzüntüsünü her an içinde hisseden
bu Gençlik gurubunun diğerinden ayrılması,
henüz cevap bekleyen bir sorundur.

Şimdiye kadar gelip geçmiş iktidarlar tüm
Gençliğin bir arada bu günü kutlamasına ne
den imkân hazırlamamışlar? Bir formül bula
mayışlarına halen şaşarım. Gayet tabiidir ki
19 Mayıs, milli bayram olarak B.M.M.'den çı
karken sanayimiz yoktu denilebilir ama, şimdi
öyle mi? Türk Gençliği birbirlerini kıskanan
guruplar haline getirilmemelidir, işte her 19
Mayıs günü bir işçi olarak bunları düşünerek
içim burkulur.

Seneler sonra gene bir Mayıs günü Ana
yasanın günün koşullarına uydurulmasının icap
ettiğini düşünen yetkililer Türkiye'ye yeni bir
Anayasa armağan ederlerken 27 Mayısı Ana
yasa Bayramı olarak ilân ediyorlardı. İşçiler
olarak sevinçliydik. Senelerden beri dernek ha
linde Sendikalarımız artık tam bir özgürlük ha
vası içinde işverenlerimizle aynı masa etrafın
da haklarımızı müdafaa edecek kanunlara ola
nak sağlıyacak Anayasaya kavuşuyorduk. Bu
mutlu gün bizlere çok şeyler armağan etti.

Ne yazık ki siyasi parti temsilci leri el imiz
deki hakları kuşa çevirmek için büyük gayret
gösterdiler. Ve halen işçinin yegâne dayanma
silâhı olan Grev ve Lokavt kanunu tadil tasarı
sı senelerdir B.M.M.'de sürünmektedir. Bir
yerde işçiler olarak verilen reylere gayet tabii
ki hürmet etmeyenlere karşı çıkacağız, bu bi
zim doğal hakkımızdır. Her geçen gün kamu
oyuna intikal eden durumlardan dolayı iktidar
lara olan güvenimiz aksamaktadır.

(Devamı sayfa 13'da)



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

sözleşmesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni i ltihaklar ise
peyderpek dergimizde yayınlanacaktır.

Servis Ticaret Limited Şti. işyeri

Servis Ticaret Limited Şirketi
istanbul - Şişli, Dr. Şevket Bey Sokak No.

1'de faaliyet gösteren SERVİS TİCARET LİMİ
TED ŞİRKETİ, 1958 yrimda 200.000 TL. ser
maye ile kurulmuş olup bilâhare sermayesi
600.000 TL. na çıkarılmıştır.

Servis Ticaret Limited Şirketi, Almanların
meşhur (VW) Volksvvagen firmaşmn tâli acen
teliğim yapmakta olup ayrıca Resmi Servis is
tasyonudur.

işyerinin 40 i lâ 50 Volksvvagen arabasını
alacağı kapalı sahası mevcut olup, ayrıca di
ğer bir kısmında da kaynak ve kaporta işleri
yapılmaktadır.

Servis Ticaret Limited Şirketinin servis is
tasyonu. tam teşekküllü test âletleri ile müceh

hez olup, 50 kişilik personel le faaliyet göster
mektedir.

Ayrıca yedek parça satışı da yapmaktadır.
Sendikamız bu işyerinde çalışan üyelerimizi
daha ev;!/el mensup oldukları Türkiye Maden-
İş Sendikasından istifa ettirmiş ve 1972 yı lın
da I. inci dönem, 1974 yıl ında I I nci dönem
toplu iş sözleşmelerini aktetmiştir.

Toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 1974 tarihin
den itibaren iki yıl sürelidir, işyerinde temsil
cilik görevlerini aşağıda ad ve soyadları ile
ünvanları yazılı üyelerimiz yapmaktadır.

Nizamettin Korur (Baştemsilci ve Yönetim
Kurulu üyesi)

Orhan Seçer ■■ (Temsilci) . .

■i'.-S.ı



Sosyal Sigortalar Mevzuatı:

Hastalık Sigortası Yardımları
Gürbüz ERSAN

S.S.K. ist. ihtiyarlık
Sigortası 2. Müdürü

(Geçen sayıdan devam)

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ :

Hastalığı nedeniyle, sigortalının hekim ra
poru ile belirli bir süre işinden kalması geçici
işgöremezlik halidir. Bu sürede sigortalıya Sos
yal Sigortalar Kurumunca veri len ödeneğe ge
çici işgöremezlik ödeneği denir.

Geçici işgöremezlik ödeneğine hak kazan
mak için 3 şart vardır. Bu şartlar şunlardır:

1 — Sosyal Sigortalar Kurumu hakimlerin
ce sigortal ıya dinlenme raporunun verilmesi,
(Kurum hekimleri haricinde özel veya resmi
hekimlerden alınan raporların kurum hekimle-
rince onaylanması şarttır).

2 — Sigortal ıl ık niteliğinin yitirilmemiş
olması,

3 — Geçici işgöremezliğin başladığı ta
rihten önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim
ödenmiş olmasıdır.

120 günün aynı işyerinde geçmesi şart de
ği ldir. Başka işyerindeki günler de nazara alı
nır.

25 Mayıs 1974 tarihinden itibaren istifa-
hatli kılınan bir sigortalının 25.5.1974 den ge
riye doğru 26.5.1973 tarihine kadar en az 120
gün prim ödemesi gerekmektedir. Bu ayni iş
yerinde veya başka bir işyerinde geçmiş ola
bilir.

Örneğin izmir'deki bir işyerinde çalışmak-
a iken 1.10.1973 arihinde işten ayrılan ve
Ekim, Kasım Aralık/1973, Ocak, Şubat/1974
aylarında çalışmayan ve 1.3.1974 tarihinde is
tanbul'da bir işyerine girdikten sonra 25.5.974
te hastalanan ve istirahatli kılınan sigortalının

120 günü izmir'deki 26.5.19173 ilâ 1.10.1973
süresindeki günleri ile tamamlanır.

120 günün tesbitindeki bir yılın hesabında
aşağıdaki haller nazara alınmaz :

1 - Herhangi bir sebeple silâh altına alı
nan sigortalının askerlikte geçen hizmet süresi.

Örneğin askere gitmeden önce sigortal ı
olarak çalışmış ve 1.8.1972 tarihinden 1.4.972
tarihine kadar askerlik yapmış, terhisinden
sonra sigortalı olarak tekrar çalışmaya başla
mış ve 25.5.1974 te hastalanması nedeniyle
istirahatli kalmış bir sigortalının 120 günün
tesbitinde, askere duhûl tarihi olan 1.8. 1972
den geriye doğru bir yıl gidilmek suretiyle 120
günü aranır.

Ancak terhis tarihinden (1 .4.1974) sonra
istirahatli kaldığı tarihe kadar geçen süre bir
yıldan kısaltıl ır, örneğimizdeki sigortalının
terhis tarihi 1.4.1974 olduğuna göre terhis ta
rihinden itibaren ibr ay 25 gün geçmiştir. Bu
halde askere duhûl tarihi olan 1.8.1972 den

geriye doğru 10 ay 5 gün içinde 120 günü ta
mamlamayan günleri aranır.

2 - Hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulu
kta geçen süre,

. Sigortalı herhangi bir sebeple tutuklanmış
ve sonunda hüküm giymemiş ise ve tutuklu
luğunun sona ermesinden sonra 120 günü dol
madan istirahatli kılınmış ise tutuklu kaldığı
süre yine askerlikte olduğu gibi bir yılın he
sabında nazara alınmaz.

3 - İş kazaları ile meslek hastalıkları, has
talık veya analık sigortalarından geçici işgöre
mezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği
süre bir yılın hesabında nazara alınmaz.

(Devam edecek)



Hukuk Köşesi ; '

Yerleşmiş içtihatlar ve Değişik Kararlar

işçi - işveren ilişkilerinin özelliği göz önün-'
de tutularak bu ilişkileri düzenlemek için ge
nel yasal kurallar dışında özelliği olan ayrı ya
salar vazedilmiştir. Bunarın başında iş yasası
ile iş mahkemeleri yasası geldiği bilinmekte
dir. Bu yasaların ana esprisi, zayıf olan, daha
doğrusu kapital karşısında zayıf olan işçilerin
haklarını, koruyucu bir anlayış altında, yasal
koşullara bağlamaktır, işçi - işveren ilişkilerinin
ihtilâf halinde yargı organlarına intikali halin
de ise, gene ihtilâflar genel mahkemelerde de
ğil, iş mahkemelerinde görülecektir. Bunun se
bebi de aynı espridir. Maddi bakımdan zayıf
olan işçilerin ihtilâfları bir an önce halledil-
nneli, ve asgari masrafla iş bitirilmelidir. Hat
tâ öyle ki, genel ispat yükü bu gibi davalarda
yer değiştirmiştir, ispat bakımından yetersiz
ve zayıf olan işçinin davasını ispat etmesi is
tenmeden önce, davalı işverenin davaya karşı
gösterdiği delillerini ileri sürmesi ve önce o-
-nun ispat girgişiminde bulunması üst yargı or
ganlarının içtihatları ile kabul edilmiştir. An
cak buna rağmen mahkemelerde bu kaide pek
uygulanmamaktadır. Bu durum işçi için pek
olumlu bir tutum değildir. Ancak bizim bura
da üzerinde durmak istediğimiz konu bu de
ğildir. Bilindiği gibi iş mahkemelerinden çıkan
işçi davalarının yargıtayda tetkik yeri dokuzun
cu hukuk dairesidir. Yargıtayın iş davalarına
bakmakla görevli bu dairesii öteden beri iş ya
salarının ve sosyal esprinin ışığı altında çıkar
dığı kararlarla işçiler , lehine birçok içtihat
kökleştirmiştir. Bunlardan ilk aklımıza gelen
en belirginleri işçinin alacak haklarına ilişkin
olanlarıdır. İşçinin ücret alacaklarında, fazla
mesai alacaklarında, kıdem alacaklarında ve iş
kazalarına müstenit alacaklarında, verilen mak
buz ve ihbarnameler makbuzda yazılı miktarı
kapsamakta ve genel ibra muteber olmamakta

Av. Cengiz ABBASGİL

idi. Doğal olan da bu idi, işçi aldığı miktar
kadar işvereni ibra etmiş olduğu kabul edil
mekte idi, fazla bir hakkı varsa bunu saklı tut
masa bile yargı organları önünde hakkını al
maya olanak vardı. Verilen ibra ve makbuzlar
üzerinde yazılı miktarı kapsamakta idi. Fazla
hak her zaman için istenebilirdi. Genel üze
rinde miktar olmayan, hakkın doğumundan
önce alınmış bulunan ibralar muteber olma
makta idi. İşte bu kökleşmiş içtihatlar ispat
bakımından zayıf kabul edilen işçilerin korun
ması bakımından büyük faydalar sağlamakta
idi.

Ancak son zamanlarda yargıtayın, kökleş
miş bu içtihatlarının aksine yeni kararlar çı
kardığını görmekteyiz. Faraza, son kordroda
fazla mesaisini itirazı kayıt bildirmeden alan
işçi, bundan önceki fazla mesai haklarını da
aldığı kabul edilmektedir. Ya da fazla mesai
hakkı miktarı aldığından çok olsa da imzalanıp
al ındığında fazlaya ait miktarı da almış kabul
edilmektedir. Diğer taraftan işçinin iş kazası
na müstenit alacağında veya kıdeme müstenit
alacağında ibraname vermesi halinde bu ibra
nın fazla çıkacak hakkı da kapsadığı kabul e-
dilmektedir. Bu suretle kökleşmiş içtihatların
aksine işçinin aldığından fazla bir alacağı var
sa zayi olmaktadır.

Hayatın normal seyri nazara al ındığında,
işveren, karşısındaki bir işçinin her zaman için,
önüne uzatılan bir vesikayı imzaladığı, tetkik
etmek olanağından yoksun bulunduğu, arzusu
hilâfına da olsa itirazı kayıt beyan etme curu-
mundan yoksun olduğu bir gerçektir. Bu du
rum karşısında işçinin haklarının, zayi olmama
sı için ötedepberi yargıtayın işçi lehipe kök-
leştirdiği içtihatlar, son zamanlarda çıkan ak
si İçtihatlarla hükmünü kaybetme yoluna gir-



miştir. içtihatlarda, kararsızlık mahzurdur. Ay
rıca, işçi haklarının zayiine sebep olacak bu
gibi değişikliklerin bizce tutar tarafı da yok
tur. Gerekçeleri sosyal espriden, ve işçi lehi
ne yorum ilkesinden mahrumdur. Tatbikatçı
olarak biz avukatların da karşısına bu gibi iç
tihatlar son zamanlarda sık sık çıkmaktadır.
Al ışı lmış ve aynı daireden çıkmışı kökleşmiş

içtihatların ani değişikliklere maruz kalması
bizleri şaşırttığı gibi mahkemeleri güç durum
da bıraktığı kanısındayız.

Dileğimiz bu tutumun bir an önce kalkma
sıdır. İşçilerin de ibraname imzalarlarken daha
dikkatli olmaları, ne pahasına olursa olsun
haklarını zayi ettirecek bir biçimde ibra ver
memelerini tavsiye ederiz.

YARGITAYIN SON İÇTİHATLARINA GÖRE
NAKTEN ÖDENEN YEMEK PARALARININ DA
SİGORTA PRİMİNE ESAS ALINACAĞI KABUL
EDİLDİĞİNDEN, YEMEK BEDELLERİNİN Sİ
GORTA PRİMİNE ESAS ALİNARAK BU BE
DELLERDEN DE SİGORTA PRİMİ KESİLMESİ
YOLUNDA KURUMUN TATBİKATA GEÇTİĞİ
BİLİNMEKTEDİR. BU HUSUSTA KURUMUN
GENELGESİNİ, 16 NCl SAYİMİZDA YAYINLA
MIŞTIK.

SİGORTANIN BU TATBİKATA GEÇMESİ
NE OLANAK VEREN YARGITAYIN 10 UNCU

HUKUK DAİRESİNİN 22.1.1974 TARİH 5381/
1005 SAYİLİ SON BİR KARARINDA DA, YE
MEK BEDELLERİNİN AYNİ YARDİM OLMADİ
Ğİ VE ÜCRETİN BİR UNSURU OLDUĞU GE
REKÇE GÖSTERİLEREK SİGORTA PRİMİNE
ESAS ALİNMASİ İCABEDECEĞİ İÇTİHADINA
VARILMIŞTIR. ADİ GEÇEN İÇTİHADI AŞAĞİ
DA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

T.C. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
Esas No. : 1973/5381
Karar No. : 1974/1005
Tarihi : 22.1.1974

Dava : Yemek parasından haksız kesilen
primlerin geri verilmesi davasının reddine iliş
kin hükmün süreci içinde duruşmalı olarak
temyizen incelenmesi davacı avukatınca iste
nilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruş
maya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için
22.1.1974 salı günü tayin edilerek taraflara
çağrı kâğıdı gönderilmiştir. Duruşma günü da
vacı adına avukat M...B... ile karşı taraf adına
avukat N...B... geldiler. Duruşmaya başlana
rak hazır bulunan avukatların sözlü açıklama
ları dinlendikten sonra duruşmaya son verile
rek Türk ulusu adına Yargı yetkisini kullanan
Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesinin Başkanı
Mustafa Çenmerci ve üyeleri Abdi Güngör,
Nurettin İstemi, H. Doğan Mutlu ve Cahit Ka-
yı'nın katıldığı 22.1.1974 tarihli oturumda
dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin ge
reği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edil
di ;

YARGİTAY KARARİ
Bu davanın yasal dayanağı, 506 sayılı Sos

yal Sigortalar Kanununun 84'üncü maddesidir.
Anılan maddenin birinci fıkrasında, yanlış ve
yersiz olarak alınmış primlerin payları oranın
da işverenlere ve sigortalılara geri verileceği

öngörülmüştür. Davacı işverenin yanlış ve yer
siz olarak alındığı iddia ettiği primler sigirtalı
işçilere toplu sözleşmesi gereğince ödenmiş
olduğu anlaşılan yemek parası ile ilgilidir.

Şu duruma göre, yemek paralarından Sos
yal Sigorta primi kesilip kesilmeyeceği yönü,
bu davada çözümlenmesi gereken ön sorunu
teşkil etmektedir.

Sigortalıların hangi tür kazançlarından prim
kesi leceği, sözü edilen Kanun'un 77'nci mad
desinde gösterilmiştir. Gerçekten bu maddenin
ikinçi fıkrası hükmüne göre "(....) yolluklar,
çocuk ve aile zamları, ölüm doğum ve evlenme
yardımları ile aynî yardımlar sigorta primleri
nin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık
tutarının tespitinde nazara alınmaz."

Görülüyor ki ikinci fıkra hükmünde prim
den bağışık tutulan hususlar, örnek olarak de
ğil sınırlı olarak belirlenmişlerdir. Yemek pa
rasının ikinci fıkra hükmüyle çerçevelendiril
miş alanda doğrudan doğruya ve açıkça yer
almadığı ortadadır. Bu durumda, olsa olsa,
yemek parasının fıkra hükmünde anılan "aynî
yardım" kavramına dahil olup olmadığı yönü
tartışma konusu yapılabilir.

Şu var ki belirtilen niteliği taşıyan yemek
paralarının "aynî yardım" olduğu yollu görüş
benimsenemez. Her şeyden önce şu düşünce
bunu engeller; Fıkra hükmünde öngörülen
"aynî yardım" konusu, para değilı ayındır.

(Dflvamt sayfs 12'cfe>
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TOPLU - İŞ SÖZLEŞMELERİ

ŞSendikamız ile OTO-YOL San. A.Ş. arasında geçen dönem imzalanan sözleşmeden mutlu bir an.
(Bu dönem mutsuzluk neden?)

OTO YOL SANAYİ A.Ş.

Sendikamız ile OTO YOL SANAYİ A.Ş. iş
verenleri arasında yürütülmekte olan 3 üncü
dönem Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri, 1974
yılı başından beri devam etmekte olduğu ve
anlaşma imkânı sağlanamayınca uyuşmazlığa
intikal ettiğini geçen sayılarımızda okurlarımı
za sunmuştuk.

Uzlaştırma toplantıları için gerekli prosö-
dür tamamlanmış olup, iş mahkemesi tarafın
dan seçilen 3 üncü tarafsız aracı Av. Fahri
Kocaoğlu başkanlığında, sendikamız tarafsız
aracısı Sami Ataç ile işveren tarafsız aracısı
Av. Tuğrul Kutadkobilik'in ve taraf temsilcile
rinin 10.5.1974 günü ilk toplantı yapılması için
yazılı davet yapılmıştır.

Ancak 10 Mayıs 1974 günü yapılacak top
lantıya Sendikamız temsilcisi ve tarafsız ara
cısı icabet etmesine rağmen, işveren n ne
temsilcisi ve nede tarafsız aracısı gelmemiş
tir. Bu durumda tekrar işverene iadeli taahhüt
lü yazı çıkartılması kararlaştırılmış olup, top
lantının 21 Mayıs 1974 günü yapılacağı ve yi
ne gelmemeleri halinde akamet tutanağı tutu
lacağı tutanağa geçmiştir. Bu arada işveren
temsilcileri ile sendikamız arasında yapılan

toplantılarda da anlaşma ortamı bulunama
mıştır.

Sendikamız tarafsız aracısı 21 Mayıs 1974
günü kararlaştırılan toplantıya gitmesine rağ
men işverenlerden hiç kimsenin gelmediği ü-
züntü ile görülmüştür.

Bu durumda aşağıda tam metni yazılı a-
kamet tutanağı tanzim edilmiştir. I

TUTANAK

10.5.1974 tarihli toplantı tutanağında tes
pit edildiği üzere. Uzlaştırma kurulunun teşki
line ve uzlaştırma toplantısının yapılmasına
imkân verilmesi, hususu 10.5.1974 sayılı yazı
ile işveren OTO-YOL Sanayi A.Ş. Müdürlüğü
ne iadeli taahhütlü olarak bildirilmiş ve toplan
tı tutanağı gönderilmiş olduğu halde, toplan
tının tayin edildiği 21.5.1974 günü saat 15.00
de Otomobil-iş Sendikası tarafsız aracısı Sami
Ataç, kurulun teşkil i için gelmiş, diğer taraf
işveren temsilcisi ve tarafsız aracısı gelmemiş
bulunduğundan uzlaştırma toplantısının yapıl
ması için telefonla vaki görüşmede, işveren
tarafsız aracısı Av. Tuğrul Kudatkobil ik; idare
meclisinin kararına göre uzlaştırma toplantısı-
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Sendikamız ile AEG-ETI Elektrik End. A.Ş. arasında 1972 yılında aktedilen I. Dönem
Toplu-iş Sözleşmesi görüşmeieri.

na katılmıyacaklarmı ve gönderilen 10.5.1974
tarihli yazı ile toplantı tutanağını almış olduk
larını bildirmiş ve bu suretle 275 sayılı yasa
nın 15. maddesihin son fıkrası gereğince, uz
laştırma Kurulunun teşkiline ve toplantının ya
pı lmasına işveren Oto-Yol Sanayi Anonim Şir
keti imkân vermemiş ve böylece toplantıya
gelmemek ve temsilci göndermemek suretiyle,
işverenin uzlaştırma toplantısını akamete uğ
rattığına dair işbu tutanak tanzim edilip, uzlaş
tırma kurulu başkanı ile işçi sendikası taraf
sız aracısı tarafından imza edilmiştir. 21.5.974

işçi Sendikası
Tarafsız Aracısı

Sami Ataç
imza

Uzlaştırma Kurulu
Başkanı

Av. M. Fahri Kocaoğlu
imza

CHRYSLER SANAYİ A.Ş.

Sendikamız ile Gebze - Çayırova'da kurulu
CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işverenleri arasında
devam eden 3 üncü dönem toplu sözleşme gö
rüşmelerinde de anlaşma sağlanamamıştır.

Toplu-iş Sözleşmesi toplantıları 5 Nisan
1974 tarihinden beri devam etmekte olup.

14.5.1974 tarihine kadar (8) toplantı yapılmış
tır.

Sendikamızın (67) maddelik teklifinin (39)
maddesinde anlaşma temin edilememiş olup
aynı gün tutulan uyuşmazl ık tutanağı ile ihti
lâfa gidilmiştir.

Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğüne inti
kal ettirilen uyuşmazlık konusu ile ilgili mü
racaatımız için. 31.5.1974 günü Bölge Çalış
ma Müdürlüğünde toplantı yapılacağı i lgili Mü
dürlük yazısı ile taraflara bildirilmiştir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANLİĞİ
BÖLGE DEPO VE TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Sendikamızın 5 inci dönem Toplu-iş Söz-
leşrnelerine devam ettiği, İstanbul Bakırköy'de
kurulu S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamirhane' Mü
dürlüğü ile bugüne kadar (6) toplantı yapıl
mıştır.

Sendikamızın (122) maddelik teklif tasa
rısından (104) madde üzerinde anlaşma sağ
lanmıştır.

Ertelenmiş ve görüşmelerine devam edil
diği diğer maddeler daha ziyade ücret ve

(Devamı sayfa 11'de)



SENDİKAL
SOSYAL SİGORTALAR

KURUMUNUN İŞÇİLERE
MESKEN İÇİN AÇTIĞI KREDİ
MİKTARININ 100 BİN
LİRAYA ÇIKARILMASI
İSTENİYOR

İşçi mesken kredilerinin
yetersizliği nedeni ile yapı ko
operatifleri müşkül vaziyette
kalmıştır. Bu sebeple halen
75 bin lira olan kredi mikta
rının 100 bin liraya çıkarılma
sı için teşebbüse geçilmiştir.
Çalışma Bakanlığınca müsbet
karşılanan teklif gereğince
kredinin 100 bin liraya çıkarı
lacağı öğrenilmiştir, önümüz
deki haziran ayından itibaren
şahıs başına 100 bin lira mes
ken kredisi verilmeye başla
nacağı bildirilmiştir. Bu ka
rar işçiler arasında memnun
lukla karşılanmıştır.

ÇALIŞMA BAKANI ÖNDER
SAV, ASGARİ ÜCRET VE
KIDEM TAZMİNATLARI
HUSUSUNDA AÇIKLAMA
YAPTI, TASARI MECLİSE
SEVKEDİLDI

Çalışma Bakanı Önder Sav,
TEKSİF Sendikasının genel
kurul toplantısında, yaptığı
konuşmada asgari ücret çalış
malarının ilerlediğini ve ya
kında bu konunun neticelendi
rileceğini belirtmiştir.

Bakan konuşmasında, işçi
lerin kıdem tazminatlarının da
artırılacağını, hükümet prog
ramında bildirildiği gibi ka
nunlaşması için gerekli çalış
maların yapıldığını belirtmiş

tir. Ayrıca kıdem tazminatları
nın artırılacağını duyan işve
renlerin kıdemli işçileri işten
çıkardıklarına değinen bakan,
bunun önlenmesi için kanunun
hükümet programının okundu
ğu tarihten itibaren geçerli
olacağını açıklamıştır.

Diğer taraftan işyerinin dev
redildiği hallerde, devreden
ve devralan her iki işveren de
kanunen kıdem tazminatından
sorumlu olacağı şekilde hü
küm getirileceğini, kıdem taz
minatlarından İşverenlerin kaç
malarını önleyici tedbirlerin
alınacağını belirtmiştir.

TEKSİF BAŞKANLIĞINA
ŞEVKET YILMAZ YENİDEN
SEÇİLDİ

Teksif altıncı genel kurul
toplantısı Ankara'da yapılmış
tır. Kongrede yapılan seçimler
neticesinde, genel başkanlı
ğa Şevket Yılmaz yeniden se
çilmiştir. Genel Başkan yar
dımcılıklarına ihsan Sucul ve
Bilâl Şişman, Genel sekreter
liğe Vahap Güvenç, muhasip
üyeliğe de İbrahim Yalçınoğ-
lu getirilmişlerdir.

Seçilmiş bulunan arkadaş
ları tebrik eder, görevlerinde
başarılar dileriz.

İZMİR METAL-İŞ
SENDİKASININ
KONGRESİ YAPİLDİ

Metal - İş Federasyonuna
bağlı kuruluş olan izmir Me-
tal-lş mayıs içinde genei ku
rul toplantısı yapmıştır.

Kongrede söz alan delege
ler işçi dert ve dileklerini di
le getirmiş, milli tipe geçiş
için kurulmuş bulunan Türk
Metal sendikasının bir an

önce teşkilâtlanmasında fay
dalar olduğunu belirtmişler
dir. Neticede oybirliği ile Türk
Metal sendikasına iltihak ka
bul edilmiştir.

Yapılan seçimde, izmir Me-
tal-iş Sendikası başkanlığına
Muammer Gür, ikinci başkan
lığa Hakkı Süer, genel sekre
terliğe ibrahim Çetinbağ, ma
li sekreterliğe de Turan Yıl
maz seçilmişlerdir. Yeni seçi
lenleri görevlerinde başarı di
leği ile kutlarız.

YENİ VERGİLERİN
GETİRİLMESİNİ PROTESTO
İÇİN DANİMARKALI İŞÇİLER
GÖSTERİLERE BAŞLADILAR

Meclisten güven oyu ala
rak bazı vergi kanunları ge
tirmek isteyen Danimarka Hü
kümeti işçilerin muhalefeti ile
karşılaşmıştır.

Danimarka işçi sendikaları
konfederasyonunun organize
ettiği grev ve gösteriler so
nunda işçilerle polis kuvvet
leri karşı karşıya gelmiş, neti
cede 30 işçi tevkif edilmiş ve
çok sayıda işçi yaralanmıştır.
Ancak Danimarka işçi sendi
kaları yetkilileri hükümetin ye
ni vergileri geri alana kadar
yada düşene kadar gösteriler
ve grevlerin devam edeceğini
bildirmişlerdir.
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haberler
PORTEKİZ'DE İŞÇİLER
greve BAŞLADILAR

Portekiz'de yeni hükümetin
orulmasından hemen sonra

işçiler genel greve gitmişler-
dır. Yeni hükümet işçilerin
haklarını tesbit ve gerekli ted
birleri almak için işçi sendi
kaları ile çalışmalara başla-
r^ıŞ. ancak bu çalışmaların
neticesi olmadan işçiler bir
den greve başlamışlardır. Gre
ve giden işçilerin başında
Portekiz Tekstil işçileri sendi
kası mensupları gelmektedir.
Hükümetle işçilerin görüşme
leri sonuçlanmadan yapılan
bu sürpriz grevin önlenmesi
için işçi isteklerinin olumlu
bir neticeye bağlanması için
gerekli çalışmalara hız veril
miştir.

ALMAIMYA'DAKI TÜRK
İŞÇİLERİ DE KIRA YARDIMI
KAPSAMI İÇİNE ALINDI

Alman hükümeti kendi va
tandaşlarına uygulamakta ol
duğu kira yardımı sınırlarını
genişleterek Türk işçilerinin
de bu yardımdan istifade et
enelerini sağlamıştır. Ancak
dar gel irli işçilerin yararlana-
<nağı bu meblâğdan istifade
etmek için dar gelirli işçileri-
enizin bulundukları bölgelerin
yetkili makamlarına müracaat
ları istenmiştir.

KARABÜK ÇELİK-İŞ,
KARADENİZ EREĞLİ'DE
ŞUBE AÇTI

Federasyonumuz bünyesin
de bulunan ve son yaptığı ana

Karabük Çelik-lş Sendikasının son imzalanan sözleşmesinde şeref konuğu
olarak imza atan Sendikamız Genel Başkanı A. Aydın Özeren. Arka sırada
Çelik-lş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Korkmazgider ile Genel Sekreter

Erdoğan Çetintürk görülüyor.

sözleşme ile dikkatleri çeken
KARABÜK ÇELİK IŞÇıLERl
SENDİKASI, Karadeniz Ereğli-
sinde şube açmış ve teşkilât
lanma çalışmalarına başla
mıştır.

Kamu oyunu bir hayli meş
gul etmiş bulunan, EREĞLİ
grevinden sonra örgütünü sağ
lam temeller üzerine oturttu

ğunu sanan, Disk'e bağlı Ma-
den-iş Sendikası mensupları
yanıldıklarını görmüş bulun
maktadırlar.

Artık işçiler, kapı arkaların
da yapılan ve kamu oyunda
kayıkçı kavgası misali toplan
tıların numarasını yutmadıkla
rını ispatladılar.

İşyeri temsilcileri de dahil
olmak üzere Maden-iş'ten isti
falarını verip Karabük Çelik
Sanayi işçileri - Sendikasına

geçenlerin sayısı (4010) dur.
Böylece Maden-iş'in üyesi
kalmamış olup işçilerden ge
rekli dersi almıştır.

İşin tuhaf tarafı daha evvel,
Metal-İş Federasyonu bünye
sinde müstakil sendika halin -
"de iken, bu sendikadan Ma-
den-iş'e kaymalar başladığın
da kamu oyunda kıyametler
koparılıyor, basın mensupları
birbirleri il© yarış ediyorlardı.

Maden-iş'ten kopmalar o-
lunca, başta basın olmak üze
re hiç kimsede ses yok.

Belki ilk haberi dergimiz
OTOMOBİL-İŞ vermiş bulun
maktadır. Güçlü sendikaların
basın yolu ile reklâma ihtiya
cı olmadığına inanan sendika
cılar olarak, kardeş sendika
mız KARABÜK ÇELİK İŞ SEN
DİKASININ yöneticilerini can->
dan kutlarız.

(Diğer haberler sayfa 11'de)



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 TARiH VE
14552 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.
GEÇİCİ 2. VE 6. MADDELERİNİN HARİCİNDEKİ HÜ
KÜMLERİ YAYIN TARİHİ LE YÜRÜRLÜĞE GİREN
YÖNETMELİĞİN SON BÖLÜMÜNÜ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi
Yönetmenl iği

(Geçen sayıdan devam)
VIII. BÖLÜM

Satışlar - iştira ve vefa haklarının kullanılması diğer
şekillerle kuruma intikal eden konutlar

Kurumca alınan konutlar :
Madde 67 — Kurumca verilen kredilerle, koope

ratiflerce ve Kurumca inşa ettirilen konutların satışı,
ipoteğin paraya çevrilmesi, iştira ve vefa haklarının
kullanılması sonucu kurumca alınan konutlar bu Yö
netmelikte kayıtlı koşullarla sigortalılara verilebilir.

Temlik, konut maliyeti ile konutların Kurumca
saptanacak rayiç bedellerinden hangisi yüksek ise, o
bedel üzerinden yapılır. (Yönetmeliğin 39. maddesi
hükmü saklıdır.)

Konutun başka amaçla kullanılması :
Madde 68 — Temlik edilecek konutların yanı ala

nı yürürlükteki mevzuata uymadığı takdirde akar ola
rak kullanılır veya Kurum ihtiyaçlarına ayrılabilir.

Yürürlükten kaldırılan Talimatnameler :
Madde 69 1.4.1962 tarihinde yürürlüğe giren

71 yayı nNo. lu "Sigortalılara çılacak Meşke nKredisi
ve Bunlarla ilgili İşler Hakkında Talimatname" ile "işçi
Sigortaları Kurumu, işçi evleri yapılması, kooperatifle
re açılacak inşaat kredisi ve bunlarla ilgili işler hak
kında Talimatname" yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — B uYönetmeliğin yürürlüğe gir
mesinden önce kurulmuş fakat, konut kredisi tahsis
edilmemiş kooperatifler ve ortakları hakkında, konut
kredisi işlemleri hangi bölümde bulunuyorlarsa, yönet
meliğin o bölümünü izleyen maddeleri, kredi tahsis
edilmiş kooperatifler ve ortaklar hakkında ise; eski sta
tü hükümleri uygulanır. Şu kadar ki kredi tahsis edil
miş kooperatifler veya ortakları hakkında bu Yönet
meliğin lehde olan hükümleri uygulanır.

Geçici 6. madde hükmü saklıdır.
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin Resmî Ga-

zete'de yayınlandığı tarihten önce yapılara başlamış

ve kredi verilmesi için Kuruma yazı ile başvurmuş
kooperatiflere. Kurumca teşkil olunacak teknik bir he
yetçe yapılan imalâtın metraj ve özelliklerinin sigor
talı konutları standartlarına ve teknik yapı koşullarına,
yönetmelikte kayıtlı diğer hususlara uygun olduğunun
araştırılarak saptanması halinde yapının, yapılmamış
kısmına yeni bir ihaleye dayanması kaydiyle kredi kuF-
landırılabilir.

Şu kadar ki. Teknik Heyet tarafından, inşaata,'
ihalenin yapılmasından sonra fakat ihalenin tasdiki ile
kredi tahsisi kararından önce, ihale uhdesinde kalan
müteahhit tarafından başlandığının tespit edilmesi ve
yapılan imalâtın metraj ve özellikleriinn teknik yapı ko
şullarına ve sigortalı konutları standartlarına uygun ol
duğunun araştırılarak saptanması halinde yeni bir iha
leye gidilmeden inşaatın tümü için kredi kullandırıla
bilir.

Geçici Madde 3 — Banka aracılığı ile kredi açıl
mış kooperatifler ve sigortalıların kredi işlemleri. Ku
rumla banka arasındaki anlaşma esaslarına göre yü
rütülür. Bu kooperatiflerden, bireysel ilişki kuramıyan-
lar' hakkında ilgili yasa (Kanun) hükümlerine göre ve
yönetmelikteki sınırlayıcı hükümlere bağlı kalınmaksı
zın kooperatiflerin özelliğine göre işlem yapılarak tas
fiyesi için Müdürler Kurulu kararı ile ek kredi açıla
bilir.

Geçici Madde 4 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe
girmesinden önce. Kurumca yaptırılmış ve yapımına
başlanmış veya yapılacağı ilân edilerek istem toplan
mış konutlar için, eski statü hükümleri ve Kurum usul
leri uygulanır.

Şu kadar ki, söz konusu konutlar ve sigortalılar
hakkında bu Yönetmeliğin lehde olan hükümleri uy
gulanır.

Geçici 6. madde hükmü saklıdır.
Geçici Madde 5 — Bu Yönetmeliğin 24. mad

desinde öngörülen tip projeler ve inşaat malzemeleri
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cins ve standartları tespit edilinceye kadar Yönetmeli
ğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre mevcut uy
gulamaya devam edilir.

Geçici Madde 6 — 75.000,- liralık kredi sınırın-
dan bu konuya ilişkin 5.4.1973 tarih ve 7/6234 sayılı
Bakanlar Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayınlan
dığı 13.4.1973 tarihine kadar Bu tarih hariç) kredi
tahsis olunmamış kooperatifler ile Kurumca yaptırılan
konutları kendilerine teslim edilmemiş sigortalılar ya
rarlanırlar.

Ancak, bu tarihten önce kredi tahsis olunmuş koo
peratifler ile konutlara teslim edilmiş sigortalılara, ya
pının geçici kabulünün onaylanmasına kadar olan süre
içinde, yapı kullanma izninin alınabilmesini teminen,
imar mevzuatı uyarınca yapılmasının zorunlu olduğu
yetkili mercilerce belgelenen ve ihale bedeline dahil
olmayan;

a - Kat ve daire ilâvesi,

b - Asansör tesisatı yapılması,

c - Kurumca onaylı ihaleye esas projede göste
rilmiş olması kaydiyle kalorifer tesisatı yapılması.

d - Arsa veya site sınırları içinde kalmak kaydıy
la elektrik, havagazı ve su tesisatı istinat duvarı, yol,
kanalizasyon veya fosseptik yapılması,

için taşınmaz malın krediye esas değerinin % 90 ı'
nı ve kredi sınırını geçmemek şartiyle ek kredi veri
lebilir.

Ek krediye konu olacak işlerin, Halş Konutları
Standartlarında belirtilen işlerden olması ve aynı mü
teahhit tarafından, ihaleye esas rayiçler ve indirimle
yapılacağının noter onaylı yükümlenme belgesi ile ka
bul edilmesi zorunludur.

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

Ek kredi verilebilmesi için düzenlenen belgelere
9öre kooperatifin veya sigortalıların ödenmesi gereken
farklar, eski belgelerdeki farklardan daha az ise; bu
'kisi arasındaki miktar geri verilmez ve kooperatif ve
ya sigortalıların borcundan düşülür.

Yürürlük tarihi :

Madde 70 Bu Yönetmelik Çalışma Bakanlığın
ca onaylandıktan sonra geçici 2 ve 6. maddeleri Ba
kanlıkça onaylandığı tarihte, diğer maddeleri Resmî
Gazete de yayın tarihini izleyen 3. aybaşında yürürlü
ğe girer.

SENDİKAL HABERLER

YUNANİSTAN'DA EKONOMİK KROS
VE 7 YILLIK BASKI

21 Nisan 1967 günü tanklar Atina sokak
larında hürriyeti çiğnedi ve dünya demokrasi
sini tehdit etti. Juntanın (7) yıl hükümet et
mesi sırasında bütün demokratik kuruluşlar,
insan hak ve hürriyetleri kaldrrılmış, üç ana
yasa değişikliği yapılmış, enflasyon en yüksek
seviyesine çıkmıştır.

Fiat artışlarında Avrupa'da Yunanistan
en başta gelmektedir. 1974 yılı şubat ayı iti-
barile fiatlar % 34 artmıştır. Öğrenci nüma
yişleri generallerin arasını açmıştır. Bu anda
ise Yunanistan'ın gerçek yöneticisi gizli ser
vis başkanı General isannidis'tir.

CHRYSLER'LE TOPLU SÖZLEŞME
İMZA EDİLDİ '

iMF'nin üyesi bulunan sendika (620) işçi
yi kapsayan Filipin-Chrysler'le 30 Kasım 1976
yılına kadar yürürlükte kalacak ileri seviyede
toplu sözleşme imzalamıştır.

ELEKTRİK İŞÇİLERİNİN (48) SAATLİK
GREVİ

Japonya'da 14 büyük elektrik şirketinde
çal ışan (475 000) işçi (28 000) Yen ücret ar
tışı talebinde bulunmuş, işveren ise sadece
(23 000) Yen zam vermeyi kabul etmiştir.
HİTACHI Ltd. TOSHİBA Co. MATSUSHİTA
elektrik işçileri 48 saatlik bir greve gitmişler
dir; Talepleri karşılanmadığı taktirde ikinci bir
defa 48 saatlik greve gideceklerini bildirmiş
lerdir.

DEMİR ÇELİK İŞÇİLERİNDEN BİR MİLYON
İŞÇİ ÇALIŞAMAZ DURUMDA

Lüksemburg Avrupa Topluluğu Statistik bü
rosunun yapmış olduğu araştırmaya göre 12
yıl içerisinde bir milyondan fazla Demir Çe
lik işçisi öyle kötü kazalara maruz kalmışlar
dır ki, bunlar çalışamıyacak duruma gelmişler
dir. 12 yıllık süre içerisinde iki bin iş,kazası
ölümle neticelenmiştir. Bu istatistikler 1960
ile 1972 yılları arasında yapılmıştır. Her geçen
yıl iş kazası nispeti yükselmektedir.

Özellikle işkazasına maruz kalan işçiler
muhacir işçilerdir. Muhacir işçilerin yerli işçi
lere nazaran işkazası yapma nedenleri, sık sık
işyeri değiştirmelerinden ileri gelmektedir.
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YARGITAY KARARI

(Baştarafı sayfa S'de)

Burdaki yardımdan amaç iseı bir yasa, ya da
sözleşme hükmüne dayanmayan ve işverenin
atıfeti niteliğini taşıyan yardımlardır. Örneğin,
işveren, bayram dolayisiyle kanun ve sözleşme
kendisini mecbur kılmadığı halde işçilerine el
bise dağıtsa, durum böyledir.

Bu olayda ise, sigortalıya ödenen yemek
parası, eski bir deyimleğ bir lütuf ve atıfet ü-
rünü değildir; tersine, işveren, bu parayı toplu
iş sözleşmesi gereğince ve sigortalı işçinin
var olan hukuksal korunma hakkı çevresinde
ödemekle yükümlüdür ve bu niteliğiyle de ye
mek parası belirgin olarak ücretin ekidir, daha
teknik bir anlatımla, ücret kavramına dahil bir
sosyal ücrettir. Sosyal ücretlerin de orime
bağlı bulundukları 77'nci maddenin açıklığı
gereğidir.

Aynî yardımların primden bağışık tutulma
sına hâkim olan görüş dahi varılan bu sonucu
doğrular. Gerçekten Yasa Koyucu, aynî yar
dımları primden bağışık tutmakla iyiliksever
işvereni cezalandırmış duruma düşmekten ka
çınmıştır. Tersi durumda, sözleşme ve yasanın
yüklediği bir borç söz konusu olmadığı için
hiçbir işveren böyle bir iyilikseverlik yoluna
başvurmayacaktır. Oysa, sosyal yardım ve ay
nî ücretlerin primden bağışık tutulmaları du
rumunda, ücretin büyük bir kesiminin sosyal
yardımlar biçiminde belirlenmesi sonucu prim
den kaçınmaya olanak hazirlannriiş olunacak
tır.

özetlemek gerekirse, davada söz konusu
edilen husus, toplu iş sözleşmesi gereğince si
gortalı işçilere ödenmesi gerekli ve yemek be
deli olarak adlandırılan parasal ödemeye iliş
kindir ve bundan ötürü de, bu paranın primden
bağışık tutulması gerekli bir "aynî yardım" sa
yılmayacağı açıktır. Hal böyle olunca, primle
rin yanlış ve yersiz olarak alınmış oldukları
söylenemez.

Bu ve karar yerinde gösterilen sair gerek
çelere göre temyiz itirazlarının reddiyle hük
mün ONANMASINA ve davalı yararına takdir
edilen 1000 lira.duruşma avukatlık parasının
karşı tarafa yükletilmesine 22.1.1974 günün
de oybirliğiyle karar verildi.

TOPLU SÖZLEŞMELER
(Baştarafı sayfa 7'de)

sosyal yardımlarla ilgili olup, geçen sayımız
da da ifade ettiğimiz gibi, işyerinin bağlı bu
lunduğu S.S.Y.B. nın diğer işyerlerindeki söz
leşmelerle ilgili olmasından ileri gelmektedir.

Ancak bu hususlarda da anlaşma imkânı
olacağı kanısında olup, müzakerelere devam
etmekteyiz.

MES MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. ile
REMAS REDÜKTÖR ve MAKİNA SANAYİ A.Ş.

Sendikamız Kartal - Cevizli'de kurulu MES
MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. işvereni
ile Süncü dönem, İstanbul - Ankara asfaltı ü-
zeri Kartal'da kurulu REMAS REDÜKTÖR VE
MAKİNA SANAYİ A.Ş. işvereni ile 2 nci dönem
toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam et
mektedir.

Her iki işyerinin sözleşmeleri 1 Nisan 1974
tarihinde nihayete ermiştir.

Sendikamız ile,,aktedilmiş bulunan Toplu
İş Sözleşmesi 30 Haziran 1974 tarihinde niha
yete erecek olan, Gebze'de kurulu AEG-ETİ
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyeri ile 2 ncİ
dönem,

Gebze - Çayırova'da kurulu bulunan OM-
TAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI VE
TİCARET A.Ş. işyeri ile 2 nci dönem Toplu iş
Sözleşmesi hazırlıkları tamamlanmış olup, il
gili işverenlere yeni dönem sözleşme aktede-
ceğimizden, nihayete erecek olan Sözleşmeyi
feshettiğimizi bildirmiş bulunmaktayız.

Ayrıca, Türkiye Metal-İş Sendikası ile akt-
edilmiş olup, 30 Haziran 1974 tarihinde niha
yete erecek olan ALDIKAÇTILAR DEMİR ÇE
LİK VE DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyeri Toplu iş
Sözleşmesi, tüm işçilerin sendikamızın bünye
sinde toplanmaları nedeni ile yeni dönem söz
leşme Sendikamız tarafından yapılacaktır.

Bu hususta ilgili prosödür tamamlanmakta
olup, AEG-ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ve
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMİ
VE TİCARET A.Ş. işyerleri ile beraber Toplu iş
Sözleşmesi çağrısı için Kocaeti Bölge Çalışma
Müdürlüğüne müracaat edilmiştir.
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işçi Gözü i le
Genel Kurulo Giderken

Bilindiği gibi 9 Haziran 1974 günü Sendi
kamızın 6 ncı Genel Kurulu toplanacaktır. Geç
miş genel kurullarda, teşki lâtımızın gelişmesi
ve sağlıklı çal ışmasını temin etmek gayesi ile
yapmış olduğumuz reformlara yenileri eklene
cek veya tatbikatından fayda görülmeyen ka
rarlar iyisi ile değiştirilecektir.

Bu cümleden olarak bugün, teşkilâtımızın
geçmişteki icraatını çeşitli yönleri ile eleştirir
ken, gelecek dönemde daha verimli çal ışabil
mesi için lüzumlu tavsiye ve dileklerimizi ifade
edeceğiz.

Esasen teşki lâtımızı tenkit etmenin, aynı
zamanda kendimizi tenkit etmek olduğunun
idraki içindeyiz. Herhalde en zor olan da in
sanın kendi kusurunu kabul etmesidir.

Biz üyeler, seçtiğimiz delegeler ve kurullar
olarak teşkilâtımızın hepimize hizmet verebil
mesi, özellikle genel kurullarda alacağımız ka
rarların sıhhati ile kaimdir. Bu itibarla alına
cak kararlarda, hissi olmaktan ziyade, objektif
ve gerçekçi olmamız başarımızın ilk şartıdır.

İdari yönden geçtiğimiz döneme baktığı
mızda, icra kadrosunun çok ağır şartlar altında
çal ıştığını görürüz. Her geçen gün üye adeti ve
işyeri sayısı itibari ile gelişme halinde bulu
nan teşki lâtımızı nyükünü mevcut kadro taşı
yamaz haldedir. Bu arada geçtiğimiz Genel
kurulda görev verilen icra kuruluhun da eksik
kadro i le göreve devam ettiğini belirtmek iste
rim.

idari olarak, işyerlerimizdeki temsilci ve
baştemsilcilerin tespitinde çıkan aksakl ıklar,
dahili bünyede lüzumsuz hizipler meydana ge
tirmektedir. Bu problemde Genel kurulumuzdan
açık ve kesin çözüm bekler durumdadır.

Sosyal bakımdan, her üye kederli ve mutlu
günlerinde teşkilâtını daima yanında görme
nin özlemi içindedir. Ancak şartların buna im
kân vermediğini üzüntü ile görmekteyiz.

Geçtiğimiz dönemde teşkilâtlanma olarak
yapılan çalışmalar, çeşitli sebeplerle istenilen
seviyeye ulaşamamıştır. 5 inci Genel kurulda
mali yönde almış olduğumuz bazı kararlar
Sendikamızı istenilen güce çıkaramamıştır.

Seçeceğimiz idari kurullardan yukarıdaki
önerilerimizi izale edecek, ve gerçekleştirecek

bir hizmet bekliyorsak kendilerine, zaruri kadro
ye mali imkânı sağlamak mükellefiyetini peşi
nen kabul etmek mecburiyetindeyiz. Aksi tak
tirde tavsiye ve dilekler ne kadar iyi olursa
olsun tatbiki nhümkün olamaz.

Her geçen gün artan ve daha da artacağı
mutlak olan hayat pahalılığı karşısında, tek
dayanağımız olan toplu iş sözleşmelerimizin
büyük önem ve ağırl ık kazandığı muhakkaktır.
Bu da bir noktada Grev fonumuzun önemini ifa
de eder.

VI. Genel Kurulumuzda görev vereceğimiz
yöneticilere şimdiden başarılar dilerken, önü
müzdeki yıl ların getireceği güçlükleri yenme
lerinde en büyük yardımcıları biz üyeler olaca
ğımızı samimiyetle ifade der, neticenin tüm
OTOMOBİL-İŞ camiasına hayırlı olmasını di
lerim. Ruşen Atila AKTUNÇ

BAŞYAZI
(Sayfa 1'den devâni)

Ülkemizi idare etme sorumluluğunu üstü
ne alanların bir yerde, protokollarla yapacakları
işleri saptamalarına rağmenı kendi örgütleri
içindeki tutarsızlık Genel Aftan ortaya çıkmış
tır.

Biz Genel Affın şöyle veya böyle çıkması
icap ettiğini burada savunacak değiliz. Gör
düğümüz kadarıyla siyasilerin verdikleri söz
leri tutmadıklarını belirtmek istiyoruz. Kaldı ki
hükümetin istifasına kadar gidecek olayların
devamının Türkiye'ye fayda yerine zarar geti
receğine inanıyoruz.

Bir yerde yeni bir hükümet kurma olanağı
yok diye verilen sözlerin çiğnenmesi karşısın
da zamanı geldiği vakit işçi kitlelerinin vere
ceği bazı dersler olacaktır.

Ne acıdır ki, politikadaki acı gerçeklet Ma
yıs ayı içinde bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün emanetlerine hanği
yönden gelirse gelsin saygılı olmak ilk önce
iktidarların görevi olduğunu hatırlatıyor ve her
zaman onun emanetlerinin bekçisi olduğumu
zu tekrar ediyoruz.

Üst kuruluşumuz TÜRK-İŞ Başkanı bu ko-,
nuda Hükümet yetkililerini uyarmış, işçiden
yana kaldıkları müddetçe destekleneceklerini
beyan ederken, istifa müessesesinin sorumlu
luğunu Devlet yöneticilerine hatırlatmaktan da
geri durmamıştır. Bizler tabanda olan guruplar
olarak iktidarların Hükümet bunalımları yarat- j
maya hakları yoktur inancı içindeyiz.



İŞÇİ EMEKLİ AYLIKLARININ ARTIRILMASI

İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. ARTIR

MANIN ASGARİ ÜCRETLERDEKİ ARTIŞ ORA

NINA GÖRE YAPILMASI DÜŞÜNÜLÜYOR.
ASGARİ ÜCRETLERDEKİ HÜKÜMET TEKLİFİ

BELLİ OLDU.

İşçi emeklilerinin almakta oldukları emekli
aylıkları artan hayat şartları karşısında - kâfi
olmadığı devamlı olarak emekliler tarafından
şikâyet konusu yapılagelmekte idi. Bu haklı şi
kâyetleri nazara alan hükümet yetkilileri, emek
li aylıklarını artırmak için gerekli çalışmalara
başlamıştır. Al ınan bilgiye göre hükümet bu
konu üzerinde çalışma yapması için. Sosyal
Sigortalar Kurumu ile Çalışma Bakanlığı uz
manlarına talimat vermiştir, öğrenildiğine göre
aylıkların artırılmasında, tesbit edilecek yeni
asgari ücretlerdeki artış oranları esas alına
caktır. Bu esaslara göre yapılan hesaplara gö
re artışların 300 ilâ 750 lira arasında olacağı
tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan öbür sütunlarda bahsettiği
miz gibi hükümet asgari ücret çalışmalarını bi
tirmiş ve kendi artış miktarlarını belirlemiştir
Buna göre üç bölgeye ayrılacak asgari ücretler,
birinci bölgede 40, ikinci bölgede 38, üçüncü
bölgede 36 lira olarak önerilmektedir. Bu gö
rüş karşısında Türk-iş yetkilileri bölgelerin iki
ye indirilmesi ve miktarların biraz daha artırıl
masını istemektedirler. Bu hususta Türk-İş bağ
lı kuruluşların yöneticileri ile toplantı düzenli-
yerek kendi görüşünü tam olarak bundan sonra
açıklayacaktır.

Gerek işçi emekli aylıkları ve gerekse as
gari ücretler üzerindeki çalışmaların dergimi
zin yayınlanmasından sonra haziran başların
da neticeleneceği beklenmektedir. Türk-iş ve
Hükümetin her iki konudaki görüşlerinin bir
leştirilerek iki tarafın da üzerinde anlaşacağı
bir neticeye varılması ümit edilmektedir.

Bizden Haberler :■
DOĞUM

— CHRYSLER San. A.Ş. işyerinde çal ışan ü-
yelerimizden;

Ali Görici'nin OSMAN adında erkek,
Mustafa Durak'ın V. ERDAL adında erkek.
Hasan Tural'm GÜLSEMİN adında kız.

Hasan Ayaksız'ın ÖZKAN adında erkek.
Ersin Muratlı'nın Z. ÖZLEM adında kız,

M. Hilmi Aksu'nun ERKAN adında erkek.
Sadettin Genç'in T. TALİP adında erkek,
Mustafa Altınbaşak'ın RAFİYE adında kız,
Abuzer Ataş'ın LEYLA adında kız,
Salih Ferdi Tok'un AYLA İPEK adında kız,

Naci Paler'in TEKAY adında erkek,

Ali Ahmet Kanıpak'ın EMEL adında kız,
H. Bekir Akpınar'ın HASİBE adında kız
Mehmet Varol'un MELEK adında kız

çocukları dünyaya gelmiştir. Anne ve babalan
tebrik eder, yavrulara uzun ve sıhhatli ömür
dileriz.

EVLENME

— CHRYSLER San. A.Ş. işyerinde çalışan ü-
yelerimizden

Mehmet Karaoğuz ile Kadriye Koca,
Ali Yılmaz ile Hayriye Koyuncu,
Enver Kaçar ile Nursan Temizel,
Vahit Dinçer ile Havva Aktepe

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

VEFAT

— CHRYSLER San. A.Ş. işyerinde çal ışan;

Arif Çakır'ın babası Hamdi,
Niyazi Öztürk'ün annesi Güllü,
H. Burhanettin Kabai'ın çocuğu Fikret,
Aydın Öcat'ın annesi Sabriye,

vefat etmişlerdir. Rahmetle anar, üyelerimize
ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Köşemiz :

CANİM ANNEM

Açtın bize kucağını sevgi verdin hepimize
Büyüttün emek verdin seneler yıllar bize
Ağaran saçların bak tel tel oldu yüzünde
Sen benim meleğimsin cennetliksin sen ANNE.

içimde bir his olsa sen gelirsin akl ıma
Seni görmediğim gün bilki ben öldüm ANNE
Izdırap acı çeksem ilacım sen olursun ı
Sen benim bir tanemsin meleğimsen sen ANNE

Yeryüzünde insanlar hep doğdukça ölürler
ANNE olan insanlar cennette görülürler
ANNEyi sevmiyenler çok ocak söndürürler
Sen benim meleğimsin cennetliksin sen ANNE.

Yemeden yedirensin içmeden içirensin
Bizi büyütmek için ömrünce çile çektin
Şefkat dolu kucağın sevgini bize ektin
Sen benim bir tanesin cennetliksin sen ANNE.

Ender OKAN
CHRYSLER
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HAYDİ BASTIR

Bir teşkilât kurulur
Akan sular durulur

Herkes memnun halinden

Oy sandığı umududur.

Derken yapılır seçim
Herkesin derdi geçim

Halledilecek mi derdin?

Onu bir kalem geçim^
.^A..

"■ 'i

Oğlan asker, baba ihtiyar
ikisi de bahtiyar

Sorar asker mektubunda
Var mı çocuk, nasıl yar

r

Baba yazacak cevap
Lâkin edemez feryat

Münasip bir lisanla
Diyecek durum berbat.

Durdu durdu duramadı

Bir ümit de göremedi

Torundan bir haber yok
Tarla mahsûl vermedi.

Aldı kâğıt kalemi
Yazdı ev ahvalini

Esti nesimi sonbahar

Arattı eski halini.

Ey oğul memnun oldum
Böyle mekup gene yaz

Tarla tohum tutmadı
Dört yıl sonra gene kaz. , ■ 1.
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EĞLENCE KÖŞEMİZ

Soldan sağa :
1) Vilâyetlerde Çalışma Bakanlığına bağlı

bir müdürlük. 2) Gözleri görmeyen adam - Artı.
3) Bir harfin okunuşu - Karın yağış şekli. 4)
Enderese etme - Bir müzik aletini çalan. 5)
Tabancanın her bir hareketi - Tersi bir sayı.
H1 Tersi bağışlama - Bir hayvan - Çalışma ye
sicimi olan. 9) Mikroskobun bir parçası - Ge
rinde. 7) Köpeği ama - Yüce olmaktan emir.
8) Başbakanlarımızdan biri - Hayvan tüyünden

nel. 10) İnsan - Harcama. 11) Yaygın - BT ya
nardağ. 12) Bir erkek ismi - Al ışveriş.

Yukarıdan aşağıya:
. 1) Alçak - Bir bisküi markası - Kurum le

kesi. 2) Dört büyük halifeden biri - Kadın is
mi. 3) Nota - Uykudaki adam. 4) Istanbulda bir
kule adı. 5) Nazlı. 6) Bir çocuk yemeği mar
kası. 7) Yabancı dilde ana - Bir işyerimiz. 8)
Tersi bir renk - Mukaddes valide. 9) Bir diş -
Bir yaygı çeşitini satmaktan emir. 10) Görgü
süzce yemek yemek. 11) Ömrü bitmek. 12)
Fırlatmaktan emir - Gramerde bir ek.

GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
Soldan sağa :
1) Karargah - Gar. 2) Er - Karo. 3) Re -

Asabî - Rab. 4) Alâ - Emi - Yasa. 5) Meiek -
Thab. 6) Ekabir - Ateti. 7) Mal - Aratan. 8)
Tetik - Al - Ye. 9) Mat t Rakam. 10) Ah - ibe-
rik - Re. 11) Zık - Amir - Nam. 12) II - Arazi -
Efe.

Yukarıdan aşağıya :
1) Keramet - Mazi. 2) Elek - Tahıl. 3) Re -

Alamet. 4) Ara - Ebat. 5) Sekili - Bar. 6)
Gram - Krema. 7) Bit - Ariz. 8) Harakiri. 9)
Yatalak. 10) Karabet - Ne. 11) Aras - Tay -
Raf. 12) Roba - Inememe.

aasınrAüTO .
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— Eyvah; babam bu sefer gtne ehliyet afemıyacak. Ölüme çağrı.
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