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OTOMOBİL- IŞ

MARMARA BÖLGESİ

OTOMOBİL İMÂL VE MONTAJ

İŞÇİLERİ SENDİKASI

YAYIN ORGAN

Otomobil-iş adına sahibi

Genel Başkan

A. AYDIN ÖZEREN

Yazı işleri Müdürü

CENGİZ ABBASGİL

Adres :

OTOMOBİL-İŞ GENEL
MERKEZİ
NEŞET ÖMER SOKAK
NO. 20

KADIKÖY - İSTANBUL
TEL, : 36 29 94

Dergimiz Basın Ahlâk Yasasına uymayı
kabul eder.

Dergimize gönderilen yazı ve resimler
neşir edilsin veya edilmesin iade

edilmez.

Baskı ve tertip

Yeni İtimat Basım ve Yayınevi

Tel .: 27 77 56 - istanbul

HAZİRAN 1974

S U N U S
Sendikamızın Genel Kurul toplantısı Dokuz

Haziranda yapıidı. Sendikamız Genei Kuruldan
daha güçlü çıktı ve hizmetlerinin müsbet yol
da olduğu bir daha tesçii edi ldi. Yapılan faa
liyetler tasvip gördü, i lerde yapı lacak faal i
yetler için yetki al ındı. Genel kurulda yöneti
ci kadroya, TOE işyerinden Mehmet Aras da
eğitim ve teşki lâtlanma sekreteri olarak görev
lendirildi. Kendisini tebrik eder başarıl ı ça
lışmalar di leriz.

Haziran içinde birçok kardeş sendikaların
da kongreleri yapıldı . Gerek sendikamız ve
gerekse kardeş sendikaların genel kurul ları i le
i lgili haberlemizi ilerki sayfalarımızda sun
maktayız. Ayrıca Genel Başkan Aydın Ozeren -
in kongreyi açış nutku aktüel konulan ele al
ması bakımından sayfalarımızda yer alacak
tır.

Haziran içinde, Türk-iş Genel Başkanı Hal i l
Tunç yönetiminde Türk-iş Birinci Bölge tem
silciliğine bağl ı sendika başkanlarının toplan
tısı yapıldı. Genel işçi konularının görüşüldü
ğü bu toplantıda bazı kararlar al ınarak kamu
oyuna duyuruldu. Bununla i lgi l i bi ldiri i lerki
sayfalarımızda aynen yayınlanmıştır.

Geçtiğimiz ay içinde sendikamızın genel
kurul çalışmaları yanında sözleşme faal iyet
leri de yoğunlukla devam etmiştir. OTO-YOL
sözleşmesi anlaşma i le sonuçlanmış, CHRYS-
LER işyeri için anlaşma olmadığından grev
kararı al ınmış, REMAS, MES ve S.SY.B. Ta
mirhane işyerleri için uyuşmazl ığa gidi lmiş
tir.

AEG-ETI, OMTAŞ, ALDIKAÇTILAR işyerle
ri için yetkiler al ınmıştır. Görüşmelere önü
müzdeki günlerde başlanacaktır. Bunlarla i lgi li
geniş bilgileri i lgi li sayfamızda bulucaksınız.

iş Kanununa istinaden çıkarılmış bulunan
tüzüklerin yayımına devam etmekteyiz. Bu
sayıda işverenlerin işçi istekleri hakkındaki tü
zük yer almaktadır.

Eğitim ve Teşkilâtlanma sekreterl iğine se
çilmiş bulunan Mehmet Aras'ın kıdem tazmi
natları hususunda yazdığı yazıyı da ilerki say
falarımızda bulacaksınız.

Dergimizdeki yer darl ığı sebebi i ie bazı
yazı ları basamamanın üzüntüsü ile 20 nci sa
yımızı da iyilik di lekleri i le sunmaktayız.

OTOMOBİL-İŞ



GENEL KURULUMUZ

Sendikamızın 6'ncı olağan genel kurulu
muhakkak ki şimdiye kadar yapılanlaı ın en
muhteşemi olmuştur.

Sendikacı l ığa yakışır şekilde aktedilen bu
genel kurulumuzda, mensuplarımızın önerileri
örgütümüze yeni bir yön verdiği gerçektir.

Her genel kuruldan çıkışımızda daha güç
lü, daha bilinçli atılımlara sahip olmamız, sen
dikamızın temel inde yatan ana prensiptir. Bu
prensibin bütün üye arkadaşlarda da var oldu
ğunu bir kere daha müşahade etmek bizler için
tarifi imkânsız memnuniyete vesile olmuştur.
Nitekim, kongremizde alınan Türk-Metal Sen
dikasına iltihak kararı bunun delilidir. Bu ka
rar Türkiye'mizde Metal iş kolunda çalışan
tüm işçilerin geleceğini teminat altına alma ni
teliğindedir. Karar ışığı altında amaca ulaşmak
için gerekli çabayı göstereceğimizi bir kere da
ha belirtiriz.

Ayrıca, genel kurulumuzun bizlere yakışır
şekilde demokratik kurallar altında geçmesi ve
her üyenin iyi veya kötü taraflarımızı serbest
çe kürsüde söylemesi memnuniyet verici ol
muştur. Bu da sendikamızın gücünü bir kere
daha göstermiş ve her şeyin açık olduğunu,
kapalı kapılar arkasında her hangi bir hususun
kalmadığını yeniden saptamıştır.

■ Gücümüzü sendikamız üyelerinden, onların
birlik ve beraberliğinden alan bizlere, tekrar
görevin tevcih edi lmesi daha güçlü çalışmala
rımıza kaynak olacaktır.

Tüm üyelerimizin itimadına mazhar olan ku
rullarımız adına üyelerimize teşekkürü borç
bilmekteyiz. . Bu duygularla bütün üyelerimize
mutlu yarınlar dileği ile işlerinde başarılar ve
yuvalarında saadetler temenni ederim.

A. Aydın ÖZEREİM



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

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

S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamirhane Md. işyeri

S. S. Y. B. BÖLGE DEFO ve TAMİRHANE
« j* ■■ 1 fl p V ■■ V ■■Mudurlugu

istanbul - Bakırköy'de Londra Asfaltı üze
rinde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bölge Depo ve Tamirhanesi, İstanbul, Edir
ne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya
illerine ait teşkilât vasıtalarının tamiri ve ba
kımı.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş
larına ait ithal edilen sıhhi teçhizat, ilâç ve
malzemelerin gümrüklerden çekilmesi işlemle
ri ile yurtta mevcut sağlık kuruluşların ihtiyacı
ile ilâç ve malzemelerin sevk edilmesi.

İstanbul ili belediye hudutarı dahilinde bu
lunan 16 yataklı tedavi kurumunun günlük iaşe
maddelerinin sevk işlemleri.

Yurtta mevcut ana ve çocuk sağlığı, frengili
ve lepralılar için gereken gıda maddeleri sevk
işlemleri.

Olmak üzere çalışmalar yapmaktadır.

Bu işleri, 13 memurı 8 yardımcı hizmetler
ve 57 işçi ile kotarılmaktadır.

Sendikamıza, 1968 yıl ında T. Maden - iş
Sendikasından istifa ederek üye olan bu işyeri
işçileri adına yeni dönem Toplu-lş sözleşmesi
görüşmeleri halen devam etmektedir, işyerin
de sendika temsilcilik görevlerini üyelerimiz
den Süleyman AKGÜN, Süleyman ÖZTÜRK ve
A. Rıza OCAK yürütmektedirler.



6. GENEL KURULUMUZDAN HABERLER

Genel Kurulumuzda bir konuşma yapan Türk-lş Başkanı Halli TUNÇ.

Sendikamızın 6. Genel Ku
rulu 9.6.1974 günü saat 10.00
da Kadıköy Reks Sinemasın
da aktedilmiştir. Genel kuru
lumuz, geçen genel kurulları
mıza istinaden daha muhte
şem ve daha bilinçli olmuş

tur.

Genel Başkan A. Aydın
Özeren'in açışını müteakip
Divan teşekkül etmiş ve Divan
başkanlığına Federasyon Baş
kanı Enver Kaya, yardımcılı
ğına Temkin-lş başkanı Fevzi
Korkmaz ve kâtipliklere AEG-
ETI Baştemsilcimiz Ali Şim
şek, TOE Temsilcimiz Meh
met Aras, OTO-YOL Temsil
cimiz Yılmaz Kordel seçil
mişlerdir.

Genel kurul çalışmalarımı
zı büyük bir dikkatle izleyen
TÜRK-İŞ Genel Başkanı HA
LİL TUNÇ, kongremizde veciz
bir konuşma yapmış ve ayakta
alkışlanmıştır. Ayrıca genel
kurulumuza iştirak eden kar
deş sendikalardan, DYF-İŞ
Başkanı Adnan Başaran ve
DONAT-IŞ Başkanı Recep De
mir de ösz alarak konuşmuş
lar, Sendikamızın işçi hare
keti içinde büyük bir yeri ol

duğunu ifade ederek tüm ü-
yelerimizi candan kutlayarak
başarılar dilemişlerdir.

Bilâhare çalışma ve hesap
raporlarının müzakeresinde
söz alan delegelerimiz, uzun
uzun eleştirilerde bulunarak
Sendikamıza daha iyi çalışma
ve üyelerimize daha faydalı
önerilerde bulunmuşlardır.

Genel kurulumuzı gündem
de bulunan TÜRK METAL
sendikasına katılma kararını

oybirliği ile kabul etmiş ve bu
al ınan karar, genel kurul tara
fından ayakta alkışlanmıştır.
Genel kurulumuz çalışmaları
na devam ederek komisyon
raporlarını da görüşmüş ve
karara bağlamıştır. Bundan

sonra eski yöneticiler ibra e-
dilerek seçimlere geçilmiş,
tekrar Genel Başkanlığa A.
Aydın Özeren, Genel Sekre
terliğe Sami Ataç, Mali Sekre
terliğe ilhan Dalkılıç ve Eğt.
ve Teşkilâtlanma sekreteHiği-
ne Mehmet Aras seçilmişler
dir.

Yönetim, Denetim ve Onur

kurul larımıza seçilen üyeleri
mizin ad ve soyadları aşağıda
gösterilmiştir.
Yönetim Kurulu :
Lütfü Sınar

Ruşen Aktunç
Mustafa incesu
Şerif Özel
Hasan Vurgun
Satılmış Dural
Mehmet Candan

Rasim Özkan
Denetim Kurulu :

ibrahim Sever
Mustafa Katranlı

Kâzım Akbulut

Gülpaşa Koç
ibrahim Özer
Onur Kurulu :

Salim Sosay
Tuğrul Göksel
Mevlut Bahçecik
Muzaffer Ayav
Veli Göskün

W i -fT' .'M

Genel Kurulu izleyen delegeler.



OTOMOBİL-İS SENDİKASI

İCRA KURULU

Genel Başkan j . •
Aydın ÖZEREN ;

i  Gene! Sekreter
i  , Sami ATAÇ

Mali Sekreter
jihan DALKILIÇ

Eğt. ve Teşk, Sek. s i
Mehmet ARAS s

Y Ö N E T İ IVI K U R ULU

Mustafa iNCcSÜ Şerif ÖZEL-Ruşen AKTÜNÇ .Lütfü SINAR

Hösan VURGUN I Satılmış DURAL [ ; Mehmet CANDAN ,  , Rasim



Genel Kurul Açış Konuşması
GENEL KURULUMUZDA, BAŞKAN AYDIN

ÖZERI'NİN AÇIŞ KONUŞMASI AKTÜEL VE
ÖNEMLİ İŞÇİ KONULARINI KAPSADIĞINDAN
GENİŞ İLGİ GÖRDÜ. VE PASAJLAR HALİNDE
BASINDA DA YER ALDI. AŞAĞIDA AÇIŞ KO
NUŞMASININ TAM METNİNİ OKURLARIMI
ZIN BİLGİSİNE SUNMAKTAYIZ.

Sendikamızın 6'ncı genel kuruluna feref veren
saygı değer konuklarımız.

Sayın T.R.T. Sayın Basın Mensupları,
Kıymetli Delege Arkadaşlarım,
Aktetmek üzere toplandığımız genel kurulumuza

hoş geldiniz. Hepinizi Otomobil-lş Sendikası adına hür
metle selâmlar, saygılarımızı sunarız. Görüşlerimizi bu
genel kurulda kısa kısa sunarken sanayimizin kalkın
masında büyük rol oynayan işçiler olarak 6'ncı genel?
kurulumuzda alacağınız kararlar geleceğe yön ve ışık
tutacaktır. Buna inancım tamdır.

Kıymetli Arkadaşlarım,
Sendikamızın kuruluşunun 10'uncu yılında üst ku

ruluş. mensuplarını yanımızda görmenin memnuniyeti
ni belirtmek isterim. 1963-senesi 9 Eylülünde kuru
lan sendikamız her sene gelişerek Marmara bölgesinde
16'ncı işkolunun büyük sendikası haline geldiğini be
lirtmek isterim.

Tüm üyelerimizin ve yöneticilerimizin önüne ser
mekten bahtiyarım. Tabiî ki bugünlere kolay gelinme
di. Acı tatlı çok meşakkatli günler geçirdik.

Bütün badirelerden kolayca sıyrılmamız, üyeleri
mizle omuz omuza hizmet vermiş olmamız sayesinde
oldu. Kuruluşumuzda daha bir avuçken ilk sözleş
memizi bitirdiğimiz anda gelecekte istikbal vaad eden
bir sendika olacağımızı farkeden işverenler zaman za
man müşterek çalıştıkları sarı sendikalar ve o günün
Türk-iş bünyesinde bulunan Maden-iş Sendikası yet
kilileri bir avuç ama tam manasıyla birbirine kenetlen
miş örgütümüzün çalışmalarına ve büyümesine mani
olamadılar.

Zaman kimlerin işçinin yanında kimlerin işçinin
karşısında olduğunu gösterdi. İşçinin yanındayım diyen
Maden-iş Sendikası Türk-İş'i parçalamayı h^def tutan
gayelerini ortaya koyarak Türk işçisini parçalama yo
luna giderek ikinci konferedasyonu kurdular. Bu da bi
zim örgütümüze büyük hamleler yaratma imkânı teke
tek mücadele etme olanağı sağladı. O zaman Türk-iş
üyesi değildik.

Ama onun ilkelerine harfiyen uyguluyor, işçiye
hizmet eden bir teşekkül olarak içinde olmamakla be-
r-aber destekliyorduk. Yaptığımız çalışmalar örnek söz
leşmelerle sendikamızı üst kuruluşlara ve Türk-iş'e ka
bul ettirdik. Kamu oyunda zaman zaman ismimizden
ve mücadelemizden bahsetmek fırsatını bulduk.

Genel Başkanımız Aydın Özeren 6. Genel Kurul açış
konuşmasını yaparken.

Bütün bunları bizlere güç kaynağı ölan Otomobil-
iş mensuplarından alıyorduk. Bu kotu böylece nesil
lerden nesle gideceğine inanıyorum. Sizlerden aldığı
mız güç ve şevkin kuvvetini halen anlamayanlar çıka
bilir. Kendilerine itiyad ettikleri gevezeliklerine devam
etmekte serbesttirler. Yalnız şunu unutmasınlar ki, sen
dikacılığımızın 8 senesini tam bir amatörce yürüten
bu arada GREV ve LOKAVT'ları göğüsleyen örgütü
müzün suratlarına indirdikleri şamarı unutmasınlar.

Otomobil-lş şimdi birlik beraberliği ile kasasının
gücü ile çelik bir top olarak ortadadır. Bunu halen an
lamayanların veya anlamak istemeyenlerin gürün birin
de başına düşecektir.

Nerden gelirse gelsin sendikamızın iç bünyesine
uzanan eller kırılmaya mahkûmdur. Biz öyle bir teşek
külün mensuplarıyız ki; kuruluşumuz sırasında malî gü
cümüzün ağırlığı dolayısıyla bizi sözleşme masalarında
mahcup etmek için her türlü riske girenleri güçlü gü
nümüzde işçinin hakkını verdikler zaman affettik. Hiç
bir zaman şahsi kaprislerimize kapılarak üyelerimizi
kapı önüne çıkartmadık. Eğer kapı önüne çıktıksa 8
bin işçi ilgililerine ihtar yürüyüşü yaptıysa bütün bun
lar işçinin gelecekte daha iyi imkânlara kavuşması
içindi.

Ve hiç bir zaman üyelerimizin başından ayrılma
dık. Her türlü riskte önce yöneteici olarak bizim başı
mız yere düşmedikçe üyelerimizin kılına bile dokuna
mazlar. Bizler sorumlu idareciliği, böyle görmekteyiz.
Bu genel kurulumuzdan da diğer genel kurullarda oldu
ğu gibi omuz omuza güçlü kuvvetli çıkacağız.

(Devamı sayfa 16'da)



TOPLU-iş SÖZLEŞMELERİ
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OTO-YOL Toplu-iş sözleşmesi merasiminde Genel Başkan üyelere hitap ederken.

OTO-YOL SANAYİ A.Ş.
Sendikamız ile OTO-YOL SANAYİ A.Ş. ara

sında uzun zamandan beri devam eden Toplu -
İş Sözleşmesi ihtilâfı nihayet 3 Haziran 1974
günü anlaşma ile sonuçlanmış ve Toplu İş Söz
leşmesi 19.6.1974 günü üyelerimizin huzu-
nunda imzalanmıştır. Geçen sayılarımızda da
bahsetmiş olduğumuz gibi. Toplu İş Sözleşme
görüşmeleri 1 Ocok 1974 tarihinden beri de
vam etmiş olup. neticede anlaşma olanağı sağ
lanamadığından konu uyuşmazlığa intikal et
mişti. ncak, uyuşmazlık toplantılarına işveren
tara sız aracısı katılmadığından toplantılar
akarnete uğramıştı. Bu durumda sendikamız

kararı almış olup, işveren de LOKAVT
kararı almıştır.

GREV hazırlıklarının yoğunlaştığını ve üye
lerimizin bu hususta azimli ve kararlı olduğu
nu fark eden işveren .toplantı talebinde bulun
muş ve 3.6.1974 günü yap,lan toplantıda is
teklerimizi kabul etmek mecburiyetinde kala
rak sözleşme protokolü imzalanmıştır

6

Üçüncü dönem Toplu İş Sözleşmesi 1 Ocak
1974 tarihinden itibaren iki yıl süreli olup,
sözleşme ile üyelerimizin aylık ücretlerine 1.
yıl 600 TL., 2. yıl 600 TL. olmak üzere 1200
TL. zam yapımıştır. Sağlanan diğer hak ve
menfaatlerden bazı hususlar aşağıda belirti l
miştir.

— İki işçi ve iki işveren temsi lcisinden te
şekkül eden disiplin kurulu,

— Haftada 45 saat çalışma yapılarak 48
saatlik ücret ödenmesi ve haftada iki gün ta
til yapılması,

— 24 Temmuz günü ücretli tatil yapılması,
— Dinî bayramların arife günleri tam gün

ücretli tatil yapılması,
— Tensikat halinde ilk giren son çıkar pren

sibinin uygulanmas ive Sendika temsilcilerine
en son uygulanması,

— ihbar tazminatlarının peşin olarak % 50
zamlı ödenmesi,

— Kıdem tazminatları hizmet süresine göre
5 gün ve 10 gün ilâve edilmesi,



— Askerlik dönüşü işe alınmayan üyeye iki
aylık ücreti tutarında iş arama yardımı yapıl
ması,

—- Üyelerin her hangi bir suçtan dolayı tu
tuklanmaları halinde 16 aya kadar iş aktinin
fesh edilmemesi,

— Normal fazla mesailerin % 75 zamlı ö-
denmesi,

— Cumartesi ve Pazar çalışmalarının %
100 zaml ı ödenmesi,

— Genel tatillerdeki çalışmaların % 100
zamlı ödenmesi,

— Cumhuriyet Bayramında çalışmadan iki
yevmiye ödenmesi,

— Dinî Bayramlarda üyelere 350 TL. Bay
ram ikramiyesi verilmesi,

—.S.S.K. dan en az üç gün istirahat alınma
sı halinde esas ücretten eksik kısım işveren
tarafından tam olarak ödenmesi,

— Gece çal ışmalarında ücretin % 30 zamlı
ödenmesi,

— Postabaşı gibi nezaretçi üyelere her ay
325 TL. verilmesi,

— Üyelere ayda bir yevmiye tutarında de
vam primi verilmesi,

— Yıllık izine giden üyelere 500 TL. tatil
ikramiyesi verilmesi,

— Üyelere yılda iki maaş tutarında ikrami
ye verilmesi,

— Üyelere yılda 720 TL. istihsali tamam
lama primi verilmesi,

— Yemek bedelinin 10 TL. olması,
— Evlenen üyelere 7 gün izin ve 1200 TL.

evlenme yardımı yapılması,
— Çocuk yardımı olarak her ay 25 TL. ve

rilmesi.,
—Doğumu olan üyelere 3 gün izin ve 700

TL, doğum yardımı yapılmasıı
■— Tahsil yardımı olarak,
ilk tahsil için 250 TL.,
Orta tahsil için 400 TL.,
Yüksek tahsil için 750 TL. verilmesi,
— Üyenin vefatı halinde varislerine 12.500

TL. verilmesi,
•— Üyeye yakınlarının vefatı halinde 3 gün

izin ve 1000 TL. ölüm yardımı yapılması,
— Üyelere yılda 700 TL. yakacak yardımı

yapılma sı.
Üyelere giyim yardımı ile beraber yılda

beher çifti 150 TL. değerinde 2 çift ayakkabı

verilmesi,
— İşyerindeki hizmeti, 5 yılını dolduranla

ra 25 günlük, 10 yılını dolduranlara 40 günlük,
ücretleri tutarında kıdem ikramiyesi verilmesi,
kabul edilmiştir.

CHRYSLER SANAYİ A.Ş.
Chrysler Sanayi A.Ş. işvereni ile Sendika

mız arasında yürütülmekte olan 3'üncü dönem
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlık
la neticelenmiştir.

Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi durum
Kocaeli Bölge Çalışma Müdürlüğüne intikal
etmişti. Bölge Çalışma Müdürlüğünde 31.5.
1974 günü yapılan toplantıda tarafsız aracılar
tespit edilmiş, 3'üncü tarafsız aracının iş mah
kemesi kanalı ile seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Sendikamız tarafsız aracısı olarak ilhan
Dalkılıç, işveren tarafsız aracısı olarak Av.
Orhan Demirağacı'yı göstermişlerdi. Gebze iş
Mahkemesince 3'üncü tarafsız aracı olarak Av.
Harika Keskin seçilmiştir. 3'üncü tarafsız ara
cının davetine istinaden ilk toplantı 20.6.1974
günü yapılmak istenmiş ancak toplantılara iş
veren tarafsız aracısı bilemediğimiz nedenlerle
mazeret göstererek iştirak etmemiş ve uzlaş
tırma toplantısı akamete uğramıştır.

Bu durum karşısında sendikamız grev kara
rı almış olup, ilgili yerlere bildirmiştir, işveren
temsilcilerinin bu tutum ve davranışlarını işye
rinde çalışan üyelerimiz hassisiyetle takip et
mektedirler.

işverenin böyle hareketi üyelerimizin daha
sıkı kenetlenmelerine vesile teşkil etmiştir.
Uzlaştırmanın bütün iyi niyetlerimize rağmen
akamete uğraması işyerinde GREVİ kaçınılmaz
hale getirmiş.

S.S.Y.B. BAKİRKÖY BÖLGE DEPO VE
TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ
REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA
SANAYİ A.Ş.
MES MAKİNA VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş.
Sendikamız i le istanbul Bakuköy'de kurulu

S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamirhane Müdürlüğü
arasında yürütülmekte olan Toplu iş Sözleş
mesi ile Kartal Ankara yolu üzerinde kurulu
REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA SANAYİ A.
Ş. ve Kartal Cevizli'de kurulu MES MAKİNA
VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. işyerlerinde yürü-

. (Devamı sayfa 15'de)



TÜRK-METAL'İN KIRIKKALE
MERKEZ ŞUBESİ KURULDU
YÖNETİCİLER DERHAL
Göreve başladi

Metal - iş Federasyonuna
bağlı Kırıkkale Sendikasının
genel kurul toplantısı 23 Ha
ziranda yapıldı. Kongrede ri
yasete Federasyonumuz genel

Enver Kaya seçilmiş
tir. Büyük ilgi gören kongre
de delegeler hukuken Türk
Metal ın kurulduğu ancak fii
len bir an önce çalışmalara
başlanması için gerekli karar
ların alınmasını istemişlerdir.
Bu istekler büyük bir tasvip
sormuş, ittifakla Türk - Me
tale iltihak kararı alınmıştır.
Bundan sonra aynı gün öğle-
rıkîaL°"' I"' - K.
u nnas, ,ç,n .kurucu genel ku

tıfak^^""' ' ' ^®'®9elerin it-'  ''® yem yöneticiler seçi-
Türk - Metalin n^erkez

şubesi çalışmalarına başla-
m.ştır Merkez şube başkanllgına Abdullah ünlü, cekreter-
''7® Baki Yeşiloğlu, malîsekreterliğine Zahir Aykul se
çilmişlerdir.

Türk - Metalin fiilen kuru
larak faaliyete geçmesi Kırıkkale de olduğu kadar federas-
yona bağl, diğer kuruluşlarca

a  buyuk bir memnuniyetle
karşianmıştır. Uzun bir za
mandan beri Millî Tipe qeci=
hazrüıklar, bu girişirce nefı-
celenme safhasına girmiş bu-
lunmaktadır. işkolumuzdaki
işçilere mutlu yarınlar için a-
tılmış olan bu adımın daha
güçlü olarak devam edeceği
ilgililerce belirtilmekledir.
8

SENDİKAL
ile birlikte Bursa'ya giderken,
geçirdiği trafik kazası sonucu
maalesef hayatını kaybetmiş
tir. Bu kazada aynı zaman,
Çelik Halat baştemsilcisi Se
lâmettin Çakar ile Grnar baş
temsilcisi Halil Epik oe hayat
larını kaybetmişlerdir. Ayrıca
arabada bulunan iki sendikacı
arkadaş da ağır yaralı olarak
kazayı atlatmışlardır. Cenaze
merasimi büyük bir toplulu
ğun iştiraki ile hazin şekilde
yapılmıştır. Otimobii-iş olarak
acımız sonsuzdur. Kederli ai
lesine ve tüm işçi kardeşleri
mize başsağl ığı dileriz.

ASGARÎ ÜCRET NİHAYET
TESPİT EDİLDİ. YENİ ASGARÎ
ÜCRET TÜRKİYE'NİN HER
YERİNDE 40 LİRA OLARAK
TATBİK EDİLECEK

Uzun zamandanber= asgarî
ücretlerin tesbiti için yapılan
çalışmalar nihayet, neticelen
dirildi. Bir ara akamete uğrı-
yan çalışmalar, komisyonun
son defa toplantısında işçi ve
hükümet temsi lcilerinin oyları
ile tek tip olarak 40 lira şek
linde tesbit edilmiştir, işveren
temsilcileri menfi oy kullan
mışlardır. .

Merhum İbrahim KIZILGÖR

KOCAELİ METAL-IŞ
BAŞKANINI TRAFİK
KAZASINDA KAYBETTİK

Federasyonumuza bağlı Ko
caeli Metal-iş Sendikası baş
kanı ve federasyon yönetim
kurulu üyesi kıymetli sendika
cı arkadaşımız İbrahim Kızıl-
gör geçirdiği elim bir trafik
kazası sonucu vefat etmiştir.
Arkadaşımız sendikasının 15
Haziran'da yapılacak genel
kurulunun hazırlıkları için ge
rekli çal ışmaları organize et
mek zere işyerleri temsilcileri

I

Hizmet uğruna hayatını kaybeden arkadaşımıza son vazifemiz..



Haberler
'^aktarın tatminkâr olmama-

rağmen ,Türk-iş'ip çaba-
'arı doğrultusunda karar aiın-

olması ve tek tip olarak
tasbiti işçi çevrelerince mem-
■^Liniyet uyand ırmıştır.

1 temmuzdan İTİBAREN
hafta TATİLİ İKİ GÜN.
'URK-İŞ İŞÇİLERİN DE
^ Haktan îstİFAdesİ
'ÇIN ÇALIŞIYOR

Hükümetçe hazırlanan ka-
■^un kuvvetindeki bir kararna-

i le resmî daireelrdeki per
sonel için hafta tatili iki gü-
<^8 çıkarılmıştır. Bir Temmuz-
•^an itibaren Cumartesi ve Pa
zar günleri hafta tatili olacak-
dr. Bu karar kamu oyunda
"Müspet karşılanmıştır. Ancak
t>u-haktan yalnız memurların
istifade etmesinin eşitiiği boz
duğu ileri sürülmektedir. Işçi-
larin de hafta tatillerinin iki
9ün olması için çaiışmalar
başlamıştır. Bu konuda Türk-
İŞ Genel Başkanı Halil Tunç
va eğitim sekreteri Kaya öz-
demiroğlu açıklamalar yap-
nnışlar ve konu ile ilgili olarak
hükümete muhtıra verileceği
ni bildirmişlerdir. Ha'il Tunç
yaptığı açıklamada, esasen iki
günlük hafta tatilinin hedefle
di arasında olduğunu bildirmiş
memurlardan daha önce işçi
lerin bu haktan istifade etme
leri gereektiğini savunmuştur.

Sorunun kanunla bir çırpı
da halli, mümkündür diyen
yetkililer olmadığı takdirde
toplu iş sözleşmeleri ile bu
hakkı gerçekleştireceklerini a-
Çiklamışlar ve bu yolda bir
çok toplu iş sözleşmelerinde

■ hafta tatilinin iki güne çıkarıl
dığını bildirmişlerdir. Konu
nun nasıl bir seyir takip ede
ceği işçi çevrelerinde yakın
dan izlenmektedir.

OLEYİS'İN 2. GENEL KURULU
ÇALIŞMALARI SONUNDA
lİ/IUKBlL ZIRTILOĞLU
YERİNE BAŞKANLIĞA
MUSTAFA ODABAŞI SEÇİLDİ

Oleyisin genel kurul çalış
maları Ankara'da yapılarak
sonuçlanmıştır. Yapılan se
çimlerde, eski başkan Mukbil
Zırtıloğlu karşısında adaylığı
nı koyan iç Anadolu bölge

başkanı Mustafa Odabaşı ge
nel başkanlığa seçilmişlerdir.
Seçimlerde İstanbul şubesin
den Servet Sofuoğlu, genel
malî sekreterliğe İzmir şube
sinden, İlhan Özakman. teş
kilâtlanma sekreterliğine Ada
na şubesinden Tahir Güner,
eğitim sekreterliğine, Gazian
tep şubesinden Mertlik Kara
seçilmişlerdir. Yeni yönetici

leri tebrik eder başarılar dite
riz.

TEK GIDA-IŞ SENDİKASI
9 NUMARALI ŞUBE
KONGRESİNDE BAŞKANLIĞA
HASAN KORE YENİDEN
SEÇİLDİ

Mayıs ayı içinde Jekgıda -
İş Sendikasının 9 numaralı şu
besi kongresini yaparak yeni
yöneticilerini seçmiştir.

Kongrede bilhassa asgarî
ücret konusu üzerinde durul
muş ve işçi dertleri uile geti
rilmiştir. Yapılan seçimlerde,
şube başkanlığına Hasan- Ko
re, sekreterliğe İbrahim Öz-
oğlu, malî sekreterliğe- ise
Mustafa Özyürek ittifakla se
çilmişlerdir. Yeni yöneticileri
tebrik eder başarılar dileriz. ■

OTO-YOL'DAKİ
ÜYELERİMİZE
ARMAĞANLARI VERİLDİ

Oto-Yol işyeri için imzala
nan toplu iş sözleşmesi me
rasimi ile beraber, şirketçe

(Devamı arka sayfada)

OTO-YOL'daki merasimden bir görünüş.



hazırlanmış bulunan armağan-
Üarda beş yılını ve on yılını
doldurmuş bulunan üyelerimi
ze verilmiştir. Beş yılın dol
durmuş bulunan üyelere toplu
iş sözleşmesine göre ayrıca
25 günlük, in yılını dolduran
üyelere 40 günlük ücretleri tu
tarında kıdem taltif ikramiye
leri de verilmiştir,

TEZ BÜRO-İS'DE NÖBET
DEĞİŞTİ. YEİSİ! BAŞKAN
DOĞAN ÜSKANAT

Tezbüro - İş Sendikasının
Ankara'da yapılan ve dört gün
süren genel kurul toplantısı
neticelenmiş ve seçimlerde
eski genel başkan Tahir Ge-
rek'in yerine genel başkanlığa
Doğan Üskanat seçilmiştir.
Dört gün süren kongrede, ge
nel işçi meseleleri dile getiril
miş, işçi memur ayırımı konu
sunda şikâyetler ileri sürül
müştür. Yapılan seçimlerde,
genel başkan yardımcılığına
Kâzırn Güner, genel sekreter
liğe Fettah Akan, genel malî

.  sekreterliğe Yalçın imece,
teşkilâtlanma sekreterliğine
Bekir Balıktaş seçilmişlerdir.
Yeni'yöneticileri kutlar başa
rılar dileriz.

YEMEK PARALARINDAN
SİGORTA PRİMİ
KESİLMEYECEK

Ötedenberi işçilere ödenen
yemek bedellerinden sigorta
primi kesilip kesilmiyeceği
hususu ihtilâftı idi Sigorta bu
konudaki içtihatlara göre prim
tahakkuk ettirmekte idi. An
cak içtihatların değişik olma
sı nedeni ile Yargıtay bu deği
şik içtihatları birleştirme yo
luna gitmiş, Yargıtay hukuk
bölümü içtihadı birleştirme
genel kurulu kararı ile konuyu

açıklığa kavuşmuştur. Resmî
Gazetede yayınlanan bu kara
ra göre artık yemek bedelle
rinden sigorta primi kesilmi-
yecektir. 24.5.1974 tarih
974/2 sayılı bu kararı önü
müzdeki sayımızda yayınlıya-
cağız.

KUZEYBATI DEMİRYOL
İŞÇİLERİ SENDİKASI
BAŞKANLIĞINA
ADNAN BAŞARAN
YENİDEN SEÇİLDİ

Kuzeybatı Demiryol İşçileri
Sendikasının genel kurul top-
lantsıı İstanbul'da yapıldı...
Kongrede Türk - iş Başkanı
Halil Tunç bulunarak genel iş
çi meseleleri üzerinde bir ko
nuşma yapmıştır. Bilhassa as
garî ücretler üzerinde ve me
mur işçi ayırımı konularında
konuşan delegeler, bu konu
ların bir an önce halledilmesi
ni temenni etmişlerdir. Kon
grede veciz bir konuşma ya
pan Adnan Başaran bütün de
legeler tarafından büyük bir
tasvip görerek yeniden genel
başkanlığa seçilmiştir.

ÇİMSE-IŞ İSTANBUL
MERKEZ ŞUBE KONGRESİ
YAPİLDİ. BAŞKANLIĞA
AKİF KESKİN TEKRAR
GETİRİLDİ

Şimse-lş Sendikasının İs
tanbul merkez şube kongresi

onaltı Haziran'da istanbul'da
yaplımıştır. Türk - iş birinci
bölge temsilcisi Ziya Hepbir'-
in divan başkanlığını yaptığı
kongrede delegelerin genel iş
çi sorunları üzerindeki konuş
maları ilgi ile takip edilmiştir.
Hükümetin işçi konuları ile
daha yakından ilgilenmesi
için yapılan temenniler dele
geler tarafından tasvip gör
müştür. Yapıan seçimde baş
kanlığa Akif Keskin, yemden
seçilmiştir. Yeni yöneticileri
kutlar başarılar dileriz.

alman SENDİKALAR
BİRLİĞİNİN ÜYE SAYİSİ
7 MİLYONU AŞTI

Alman Sendikalar Birliği,
(DGB) den yapılan açıklama
da 1973 yılı itibari ile üye sa
yısı 7 milyonu aşmıştır. Açık
lamaya göre bu artış, 181 ku
sur bin yeni üye ile olmuştur.
Yeni üyelerin en çok olduğu
işkolu Metal işkolu olmuştur.
Bu işkolunda kurulu Alman
Metal İşçileri Sendikasına,
105 bin yeni üye kaydolmuş,
bunu takiben banka ve sigorta
işçileri sendikasına da 18 bin
yeni yyüieko şfu ,ş-şd u
yeni üye kaydolmuştur. Böy
lece bu kuruluşların bağlı ol
duğu Alman Sendikalar Birli
ğinin üye sayısı 7 milyonu aş
mıştır.

TEŞEKKÜR

AEG-ETİ İşyeri temsilcilerinden Babam
Mustafa incesu beni 15.6.1974 günü
sünnet ettirdi. Sünnetime gelen bütün
büyüklerimin ellerinden öperim.

SELİM İNCESU
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Türk-iş I. Bölge Temsilciliğine Bağlı Sendikaların
Yöneticileri istanbulda Toplantı Yaptı

HAZİRAN İÇİNDE, TÜRK - İŞ BİRİNCİ BÖL
GE TEMSİLCİLİĞİNE BAĞLI SENDİKALARIN
YÖNETİCİLERİ, TÜRK - İŞ BAŞKANI HALİL
TUNÇ'UN BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK,
ASGARÎ ÜCRET, İŞÇİ, MEMUR AYIRIMlı İŞ
MEVZUATI, TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE

TEŞKİLATLANMA, KONULARINDA GÖRÜŞ
ME YAPMIŞ VE ALINAN KARARLARLA BİR
LİKTE KONU, BİRİNCİ BÖLGE TEMSİLCİSİ
ZİYA HEPBİR TARAFINDAN KAMU OYUNA
AÇIKLANMIŞTIR. YAPILAN AÇIKLAMA AY-_
NEN AŞAĞIDADIR.

ASGARÎ ÜCRETLER

1 — Asgarî ücret komisyonunun teşekkül
tarzı yetersizdir, işçi - işveren ve hükümet üç
lüsünden oluşan bu komisyonda ücretin tes
pitine yardımcı olacak ihtisas elemanlarının da
"doktor, beslenme uzmanı, sosyal siyasetçi
gibi" iştiraki komisyonun böylece oluşturul
ması gerekir.

2 — işçinin tek başına kabulü aile efradının
asgarî ücrette dikkate alınmaması ne sosyal si
yasete ne sosyal adalete ve ne de hükümet
programına uyumlu değildir.

3 — Dün asgarî ücrette 80-100 lira öne
renlerin yani bugün iktidar yanlılarının sukut
içinde olmaları anlamlıdır.

İŞÇİ MEMUR AYRIMI
İşçi memur ayırımı 1965 yılından beri her

çevrede tartışılmasına ve her iktidarın halledi
leceğine dair vaadine rağmen son çıkan ka
rarname ile de açıklık getirilmemiş öngörülen
dokuz aylık bir uygulama safhasından sonra
yargı açılarak neticeleri iki üç yıllık sü
rüncemeye terk edilmiştir. 200.000 memur
statüsündeki işçinin daha yıllarca ekonomik ve
sosyal gelişmelerden nasipsiz bırakılması sos
yal yaralar açacaktır.

İŞ MEVZUATI
İş mevzuatında iyileştirici yasal değişiklik

ler süratle yapılmalı haftalık 40 saatlik çalış
ma "haftada 5 gün çalışma" şekli iş hayatına
da uygulanarak çalışanlar arasındaki denge
sağlanmalıdır. Emekli işçilerin geçim koşulları
dikkate alınarak emekli maaşlarının derhal
arttırılmasına gidilmelidir.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
Halen 450.000 işçiyi kapsayacak ve müza

keresi yapılan toplu iş sözleşmeleri bu ay için
de mutlak sonuçlandırılmalı ücret zamları iki
yıllık sözleşmelerde günde 40 lira "l'inci yıl
20, 2'nci yıl 20" dan aşağı olmamalıdır.

TEŞKİLATLANMA
Teşkilâtlanma konusunda bu gün bir kısım

çevrelerce Türk - İş aleyhine sürdürülen pro
pagandanın hakiki değerini öğrenmek için res
mî kayıtlara bakılmalıdır. Görülecektiı ki Türk-
Iş 1.300.000 üyesi DİSK ise 37.000 üyeyi
temsil etmektedir. Bunun açık anlamı ise
DİSK'in üye mevcudunun Türk-Iş'e bağlı tek.
bir sendika mevcudu kadar dahi yoktur. İkinci
bir konuda bu güne dek Türk-iş'e üye kuruluş
lardan DİSK'e tek bir işçi gitmemişti: . DİSK'-
ten ise hergün kütleler halinde Türk-iş'e ilti
haklar olmatkadır.

KARARLAR

1 — Ku kabil bölge toplantıları sık sık ya-
pılacaktrı.

2 — Bölge toplantıları sonunda Ankara'da
İstişarî işçi Kurultayı toplanacaktır.

3 — Türk-iş ve ona bağlı sendikala." işçinin
ve ülkenin çıkarlarında partilere karşı bağım
sızlığını muhafaza edecek iyileştirici her uğra
şıda ki.şi, kuruluş ve hükümetleri destekliyecek
bu çıkarlara karşı olanlarla en etkin biçimde
mücadele edecektir.

4 — Türk-iş asgarî ücrette, işçi memur ayı
rımında, toplu iş sözleşmeleri ile, iş mevzua
tında hiç bir taviz vermeyecek bu hususlarda
hükümetle anlaşmaya varamadığı takdirde ge
nel grevi mutlaka uygulayacaktır.
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475
SAYILI İŞ KANUNUNUN 86'NCI MADDESİNE
İSTİNADEN HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA
ONAYLANAN "İŞVERENLERİN İSÇİ İSTEK

LERİNİ VE İŞÇİ BULMA KURUMUNA BİLDİR
MELERİ HAKKINDA TÜZÜK" BAKANLAR KU
RULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE
RESMÎ GAZETENİN 6 AĞUSTOS 1973 TARİH
14617 SAYILI NÜSHASINDA YAYINLANMIŞ
TIR. YAYIM TARİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN
BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN BİLGİSİNE
SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YAYIN
LAMAKTAYIZ.

İşverenlerin isçi isteklerini is ve isçi Bulma
#  # # M M M

Kurumuna bildirmeleri hakkında tüzük

Kapsam ;

Madde 1 — İşverenlerin işçi İsteklerini İş ve İşçi
Bulma Kurumuna bildirmelerine ilişkin usûl ve esas
lar bu tüzükte gösterilmiştir.

Kamu kesiminde işçi isteği bildirme zorunluluğu :

Madde 2 — Genel ve katma bütçeli daireler, il
özel İdareleri, belediyeler, köy idareelri, kamu iktisadî

_  teşebbüsleri özel kanuna veya özel kanunla verilmiş
yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarla bun
lara bağlı olan işyerlerinin işverenleri; vasıflı, vasıfsız
tjütün işçi isteklerini iş kolu meslek, meslek pozisyonu,
öğrenim iş tecrübesi, ücret sosyal yardımlar, yaş, cin
siyet ve ihtiyacın karşılanma süresi gibi ayrıntılarla
bölgelerindeki iş ve İşçi Bulma Kurumu örgütüne bil
dirme kzorundadırlar.

Kamu kesiminde işçi ihtiyaçlarının karşılanması :
Madde 3 — 2'nci maddede sayılan kamu kesimi

işyerlerinin işverenleri, işçi ihtiyaçlarını kurum aracı-
lığ ille karşılarlar. Ancak; o yerde kurum örgütünü bu
lunmaması veya örgütü olup da işverenin kurumla ha
berleşme güçlükleri işçilerin işyerlerine gönderilme ve
gitme zorlukları gibi nedenlerle ihtiyaçın karşılanma
sında kurumun etkili olamaması veya işverence verilen
sure içinde kurumca ihtiyaçın karşılanamaması halle
rinde işverenler işçi ihtiyaçlarını kendileri doğrudan
doğruya karşılıyabilirler.

Özel kesimde işçi isteğini bildirme zorunluluğu :
Madde 4 Özel kesim işyerlerinin İşverenleri;

vasıflı vasıfsız bütün işçi isteklerini; iş kolu, meslek,
meslek pozisyonu, öğrenim, jş tecrübesi, ücret sosyal
yardımlar, yaş ve cinsiyet gibi ayrıntılarla bölgelerin
deki İş ve işçi Bulma Kurumu örgütüne bildirmek zo
rundadırlar.

12

özel kesimde işçi ihtiyaçlarının karşılanması :

Madde 5 — Özel kesim işyerlerini işverenler işçi
ihtiyaçlarını kurum aracılığıyla veya kendileri doğru
dan, doğruya karşılayabilirler.

Denetleme :

Madde 6 — 2'nci maddede sayılan işyerlerinin
işçi isteklerini bildirmelerine ve bu ihtiyaçlarının kar
şılanmalarına ilişkin çalışmalar ve bunlara alt kayıtlar
yetkili denetim organları tarafından denetlenir.

Bilgi verme zorunluluğu ;

Madde 7 — Kurum tarafından kamu ve özel ke
sim işyerlerinin işverenlerinden iş ve iş gücü konula
rından etüd amacı ile ayrıntılı bilgi istenildiğinde, be
lirtilen süre içinde bilgi verilmesi zorunludur. Bu bil
giler başka bir amaç için açıklanamaz ve kullanılamaz.

Verilen bilgilerden sorumluluk :

Madde 8 — Kuruma verilen bilgilerin yanlışlığın
dan işveren veya işveren vekili sorumludur.

Yürürlük :

Madde 9 25 Ağustos 1971 günü ve 1475 sa
yılı iş kanununun 86 ncı maddesine dayanılarak dü
zenlenen ve danıştayca incelenmiş olan bu tüzük hü
kümleri Resmî Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe
girer.

Yürütme :

Madde 10 — Bu tüzük hükümlerini Bakanlar .Ku-'
rulu yürütür. •



Kıdem Tazminatı

Hükümetin işçi kesimince tasvip yören kı
dem tazminatlarının 15 günden bir aya çıka
rılması öngören kanun konusundaki açıklama
sı bazı işveren kesimlerinde itirazlara yol aç
maktadır.

Nedense yüksek kârdan zararı hazmedemi-
yen bu çevreler kolay yolu seçmişler tepki gös
termek ya da karşı koymakla normal akış yo
lunu değiştirmeyi yeğ tutmuşlardır.

Bir gün rahatlıkla milyonlardan bahseden,
damadına 250.000 TL. sı oto parası ödiyen,
oğluna ağırl ığınca eğlence parası ödeyen bu
kişi ler acaba hiç düşünmezler mi ki onları pa
ra pol itikasında tek yetkili yapan emek gücü
dür.

Evet beyler bu yakınmak, bu sızlanmak bo
şuna, namuslu sermaye olarak evvelâ çal ıştır
dığınız işçinin sosyal güvenliğini teminat altı
na almak mecburiyetindesiniz.

Bu hususta bizce telâşlanması gerekenler
varsa o da, kamu kuruluşları olmal ıdır. Çünkü
bu fabrikalarda çal ışan işçilerin % 85'i 25 se
neliktir. özel sektörde ise 10 senel ik 15 se
nelik kıdemli işçi bulmak güçtür.

Her ne kadar yeni çıkacak kanunda kıdenı
-tazminatları bir aya çıkarı lacaksa da, kıdem
tazminatları zaten 200 den fazla işyerinde 20-
25 güne hattâ 30-45 güne ve daha yukarı çık
mıştır.

Durum böyle iken bu telaş neden? işçiler
olarak bizim arzumuz, bu hakkın senelerce iş
verenlere hizmet edip, bilahare istifaya mec
bur edilen kişilere de uygulanması ve kanunun
ivedelikle yürürlüğe girmesidir. Bunu ve asga
rî geçim indirimini sabırsızl ıkla bekliyoruz.

Mehmet ARAS

İsçi Gözü ile:

Bitmeyen Senfoni

Demokratik düzenin manası ve en gözde
özelliği çeşitl i siyasî partilerin varlığı, yani
partiler demokrasisi rekabetinin var oluşudur.
Vatandaş belli zamanlarda seçim sandığının
.başına gider ve yapılan propagandaların, ve
rilen sözlerin muhasebesini yaparak siyasî ter
cihini yapar.

Deemokrasinin tabiatı icabı, içimizde bugün
iktidar olan veya olmayan çeşitli partilere oy
verenlerimiz vardır. Bu itibarla iktidardan da

muhalefetten de verdikleri sözlere uygun,
(kendi sorumlulukları oranında) icraat istemek
hakkımızdır. Zira verilen sözler tutulmaz, ya
pılan vaatler unutulur, hele hele söylenene
ters bir tatbikat vaki olurlda, aldatılmış ve ter
kedilmişl ik durumu hasıl olursa; işte o zaman
bu kara günler tablosunu çizecek ressamın vay
hal ine.

ideoloji, sağ-sol, sosyalist, kapitalist, faşist
komünist gibi lafları şimdiye kadar lüzumun
dan fazla dinledik ve gördük ki bunlar ne ye
nir, ne içi lir, sadece gerçekleri saklamak için
ortaya atılır, saz şairlerinin atışması misali ■
söyelnir durur.

Safsata ve demogoji ile gününü gün etmeye
çal ışanlar, şayet bu oyundan vaz geçmekte geç
kalırlarsa şimdiki yaraların kangren olduğunu
ibretle göreceklerdir.

Seçimlerin evvelinde hep bir ağızdan huzur,
refah,' pahalı lıkla işsizl ikle mücadele, dışa
bağlılıktan kurtuluş, eğitim, yatırım, ücretler
fiyatların önünde gidecek denildi. Ama dün
soframızda bulunan on adet zeytin bugün acep
kaç tanedir? Ücret fiyat yarışında acep han
gisi önde gidiyor. Suallerine hâlâ mutlu yarın
lar teranesiyle cevap vermek, bilmem neyi ifa
de ediyor.

Ruşen Atüâ AKTUNÇ
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Bizden Haberler

DOĞUM:

— CHRYSLER SANAYİİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden.

Fazıl Çağlar'ın GÜRKAN adjnda erkek,
Mustafa Tülü'nün TÜLAY adında kız,
Niyazi Çalışkan'ın NUMAN adında erkek,
Salih Uysal'ın MUHİTTİN adında erkek.
Ülkü üzman'ın GÖKAY adında erkek,
Ahmet Karaoğlu'nun MELEK adında kız,
Hayri ilaslan'ın YALÇIN adında erkek,
Ali Tunç'un HÜRRİYET adında kız ,
Erol Çolakoğlu'nun MUSTAFA adında erkek
Gazanfer Ataoğlu'nun A. İHSA Nadında er

kek,

O. Çetin Erkan'ın F. YASEMİN adında kız,

— TOE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

Cafer öztürk'ün DURSUNE adında kızı
Uğur Alpkoki'nin HALE adında kız,
Özcan Söker'in SEVİNÇ adnıda kız.
İsmet Kar'ın GÜLLÜ adında kız, /
Hüsamettin Taşpınar'ın NURAY adında kız,
Fehim Güngör'ün REBİHA adında kız.
Muhterem Çaykara'nın NEBAHAT adında

kız,

Ahmet Eren'in CAHİT adında erkek,
Yusuf Çalışır'ın ALİ adında erkek,
Mehmet Gençoğlu'nun EKREM adında er

kek,

Mustafa Öbür ün YAŞAR adında erkek,
Ünver Buğdaycı 'nın erkek,
ECA. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerinde

çalışan üyelerimizden,

Mustafa Karaca nın SEVGİ adında kız,
Mehmet Aydın'ın AYNUR adında kız.
Hakkı Doğan ın BEHİT adında erkek
A. Osman Uslu nun RAHİME adında kız.
Hüsnü Ünal'ın ERCAN adında erkek,
Mustafa Karaman'm SERHAT adında erkek.

Şevket Çalışkan'ın GÜLER adında kız,
Celâl Armuttepe'nin YASEMİN adında kız,
— SIĞMA DÖKÜM SANAYİİ A.Ş. işyerinde

çalışan üyelerimizden,
ihsan Aslan'ın AYFER adında kız ı
Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve

babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıhhatli
ömür dileriz.

EVLENME:

— TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden.

Hasan Demirkıran bayan Hamide ile.
O. Işık aYzan bayan Sevinç i le,
Rafet Kapıkaya bayan Nahide i le.
Kaya Sütüak bayan Fatma ile ~ .
Evlenmişlerdir. Yeni evlileri tebrik eder,

ömür boyu mutluluklar dileriz.

ÖLÜM

— ECA. PRESDÖKÜM SANAYİ A.Ş işye
rinde çalışan üyelerimizden.

Yılmaz Güney'in Davut adında oğlu,
Mehmet Gürkan ile Şaban Altıntaş'ın yeni

doğan yavruları,

— TOE. TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ
A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden,

Osman Tandoğan'ın annesi.
Bedri Gülsever'in annesi,
Yusuf Yüksel'in yeni doğan yavrusu,

— CHRYSLER SANAYİ A.Ş. işyerinde ça
lışan üyelerimizden,

Tülin Gürer'in babası,
Adnan Alicik'in annesi.
Remzi Ulaman'ın babası

Vefat etmişlerdir. Merhum ve merhumeleri
rahmetle anar, üyelerimize ve yakınlarına baş
sağlığı dileriz.
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TOPLU-İŞ SÖZLEŞMELERİ
(Baştarafı sayfa 7'de)

tülmekte olan Toplu iş Sözleşmesi görüşmele
rinde anlaşma temin edilememiş ve uyuşmaz
lık tutanağı tutularak istanbul Bölge Çal ışma
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir.

Bu hususta yapılacak uzlaştırma kuıullannın
tespiti için istanbul Bölge Çalışma Müdürlü
ğünde Remas S.S.Y.B. lığı için 24.6.1974 gü
nü, Mes işyeri için 1.7.1974 günü gerekli top
lantı yapı lacaktır.

AEG-ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAMI VE TİCARET A.Ş.
ALDIKAÇTILAR DEMİR ÇELİK VE
DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Sendikamız ile Gebze'de kurulu AEG-ETİ E-
LEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. ile OMTAŞ OTO
MOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. işyeri işverenleri i le ikinci dö
nem toplu iş sözleşmesi çağrı presödürü ta
mamlanmış olup, adı geçen işyerleri ile toplu
iş sözleşmesi yapma yetkisi sendikamız adına
tescil edilmiştir.

Sendikamız toplu sözleşme dairesi yetki li
leri ile işyeri temsilci leri arasında müşterek
çalışmaları sonunda sözleşme taslağı hazırlan
mıştır. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 2
Temmuz 1974 tarihinde başlanmak üzere iş
verenlere gerekli tebligat yapılmıştır.

Gebze - Çayırova'da kurulu ALDIKAÇTILAR
DEMİR ÇELİK VE DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyeri
için sendikamız toplu iş sözleşmesi çcğrı pre-
södürünü tamamlamış, ancak; aynı işyeri için
daha evvel akit sendika ola nTürkiye Metal -
iş Sendikası da çağrı yapmış olduğundan, bu
sendikanın çağrısına sendikamız itiraz etmiş
tir. işyerinde bir tek. üyesi dahi bulur,mayan
Türkiye Metal - İş Sendikası her zaman oldu
ğu gibi bu işyerinde de işçilerden gerekli der
si alacağına şüphemiz yoktur. Ne var ki her
geçen gün hayat şartlarının artması nedeni
çalışanlar bir an evvel sözleşmenin başlama-
ile geçim zorluğu içinde bunalan, işyerinde
sını sabırsızlıkla beklemektedirler. Sarı sendi
ka Metal - iş'in buradada maskesi yere düşe
cektir. Bu hususta ilgili belgeleri Kocaeli Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne sendikalarımız ibraz
miş bulunmaktadır.

ŞMR KÖŞEMİZ ' •

TERİMİZ

Al ın terim durmadan akıyor damla damla,
işçi değilsinki sen işçi halinden anla
Çoluk çocuk yollara dökülseler açlıktan
Tül perde arkasından bakarsın acımadan.
Cefa nedir bilmezsin alışmışsın sefaya
Hor görsende işçiyi o al ıştı cefaya
Kapında senelerce bekleseler mal ını
Bi rgün düşünmedinki yanında çalışanı
Vefalı işçilerdir malda, mülkte gözü yok
Her akşam boş tencere kaynasada hepsi tok
Umutla bakıyor hep Türk işçisi yarına
Mil letçe sarılmışız vatanın sancağına.

ENDER OKAN

CHRYSLER

SELÂM OLSUN

Düştün önümüze güldü yüzümüz
Başka sendikayı tutmaz gözümüz
Bükülmez bileyimiz aktır özümüz
Sendikamıza selâm olsun
Sendikasız işin olmaz dümeni
Dümensiz işinde yoktur güveni
Yağcıysan sen alırsın önemi
Sendikamıza selâm olsun
Otomobil iş işçiyi korur
Bazı sendikalar patroncu olur
iyi mükâfatını her zaman bulur
Sendikamıza selâm olsun
işçi ile yakın otur
Başkanına selâm götür
Ak günlerden haber getir
Sendikamıza selâm olsun.

HAMZA SEVER
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

MİLLÎ TİPE DOĞRU
Heybenim bilinçli işçi kardeşim
Yeni bir çığır açıyoruz
Adına millî dava diyoruz
Çünkü biz feraha kavuşuyoruz
Gelin kardeşim millî davaya
Dolduralım kasamızı akçe ile
işçiye oyun oynamak isteyen kalpazana

• Vuralım belinin ağına
Millî Tip dedik adına
Yakışacaktır şanına
Dikilecektir düzenbazların karşısına
Yürüyecektir millî davamıza.

MUSTAFA İNCESU

AEG-ETİ İşyeri İşçisi Tamsilcisi
ve Yönetim Kurulu üyesi



GENEL BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI
(Sayfa 5'den devam)

Kıymetli Arkadaşlarım,
Uzun süreden beri kamu oyunu meşkul eden ta

bandaki İŞÇİ arkadaşlarımın sabırsızlıkla beklediği as
garî ücret halen komisyonlarda veya komisyon yetkili
lerinin müşterek görüşmeleri ile sürüp gitmektedir.

İşveren kanadı her devre olduğu gibi bu devrede
asgarî ücretin geçikmesi hususunda azami gayreti gös
termiş ve muvaffak olmuştur. İşçi kanadı senelerden
beri ana tezjni kabul ettirememiş bir işçinin asgari üc
reti bakmakla görevli olduğu ailenin geçimidir konu
sunu oturtamamıştır.

Çıkan asgarî ücretler ancak bir kişiyi kıt kanaat
geçindiren ücret miktarı olarak çıkmıştır. Gene iş bu
lunması bir nimet olan Türkiye'de işvermenjn bir ati-
feet olduğunu sananların işçileri küçümsemeye hakları
olmadığım beyan ediyoruz.

Daha evvel çıkan ve çıkartılmak istenen asgarî üc
ret tek kelime ile çalışanlarla alay etmektir. Hem bu
ücreti vereceksin; işçinin bir kulübe yapıp oturmasına
müsaade etmiyeceksin. Çocuğunu okula göndermekle
yükümlü tutacaksın. Okulda tek tjp elbise önlük) giy
me mecburiyeti koyacaksın.

Sonra da tek kişi üzerinden asgarî ücret tayin
edeceksin. Bu tek kelime ile samimiyetsizliktir. Tayin
edilmiş geçim ücreti, aslında ölüm ücretidir. Bu hü
kümetlerin, vatandaşa devrettiği soromlulukları bilmi
yor manasına gelir, işte esas acı gerçek hurdadır.

Bu şekilde çıkartılacak asgarî ücretlere hükümet
kesimi de uyarsa o hükümetinde işverenler safında ol
duğu ortaya çıkar. Hükümet kesimi Türk iş önerisine
göre aileyi hedef alıp asgarî ücreti saptamalıdır. Kaldı
ki tarafların görüşünü almadan ücretlerin kademelerini
beyan etmek hatasında bulunuldu.

Hükümet .işçi ve işveren arasında arabulucu ola
rak, önce ücret önerilerini kati olarak onlardan alması
icap ederdi. Kanaatimiz odur ki, daha bir süre hasat
mevsimi geçinceye kadar bu oyun devam edecektir.
Bundan sonra çıkan asgarî ücrete Türkiye'de yüzde
kaç taban işçisine tatbik kabiliyeti vardır? sizlere so
rarım.

1974 yılında dikkat edilirse devlet kesimlerinde
dahi toplu sözleşmelerde büyük aşarhalar oldu devlet
mensupları fiyat artışlarının önünde ücretlerin yürüme-
sini ön gördüğü'için 1200 TL. ücret zammı getirdikle
rini açıkça gördük.

Böylece devlet sektöründe ve özel sektörün bü
yük bir kısmında işçi ücretleri tabanda çıkacak asgarî
ücreti geçti. Eğer geriye doğru bakılırsa iki sektörde
de daha evvel çıkan asgarî ücret miktarları geçilmiştir.

Şimdi de aynı olacaktır. Esasında sendikalardan
ve böylece toplu iş sözleşmelerinden mahrum olan iş
çilere asgarî ücret hitap edecektir. Ben burda kendi iş
kolumdaki bizlerle ilgili işyerlerini göz önüne alarak
konuşuyorum. Eğer diğer iş kollarında taban asgarî üc
reti geçmedi ise bu iş kollarına bağlı sendikacılar işçi
lere değil kendilerine hizmet etmiş, işçi - işveren ara

sında bir aracı olarak kalmışlardır, bunlar da işveren
lerin kurduğu sarı sendikalardır.

Bizler tabanda çalışan arkadaşlarımızın sosyal gü
venlik anlayışı içinde insanca yaşamalarını istiyor ve
bunun mücadelesini yapıyoruz. Asgarî ücretler çoktur
diye demogaji yapmaya kimsenin hakkı yoktur.

işverenlerin daha olumlu davranmasını arzularkea
asgarî ücretlerin Türk-lş teklifi seviyesinde olmasını,
destekliyoruz.

Kıymetli Arkadaşlarım,
Hemen asgarî ücret konusunun arkasından dış ül

kelerde çalışan işçileerimize değinmek isterim. Ana
gaye işçinin kendi ülkemizde çalışması icap ederken,
sanayi kuruluşlarının plan ve programsız kurulmaları-
nedeniyle işsizlik gün geçtikçe artmakta böylece dış.
ülkelere akın büyük bir hızla devam etmektedir.

Yalnız dikkat edilecek konu vasıfsız işçiden çok.
aldığı ücretle geçinemeyen kalifiye işçiler yurt dışına
çıkmaktadır. Böylece sanayi mamüllerimizin kafiteleri
gün geçtikçe bozulmatkadır. Aynı araçların parçaları
bir diğerine uymadığı hakikatler arasındadır.

Konunun derinliğine inilirse hükümet yetkilileri
bunları görmemezlikten gelerek dış ülkelerin bizim
kısmımıza düşen işçi ihtiyacının teminine büyük hız
verilerek 20'nci asırda insan ihracına devam etmek
için büyük bir çaba göstermekte, hiç riske girmeden
döviz temini etme yolu tercih edilmektedir.

işte hükümetlerin yanlış politikası budur ve her
an geri tepme durumu arzetmektedir. Çünkü döviz re
zervleri işçilere gelecekte imkânlar sağlanmasına kul
lanılmamaktadır.

Çalışan işçilerin günün birinde yurda döneceği
düşünülmeden hareket edilmektedir. Bunların'istikbal-
leri için halen bir zemin hazırlanmamıştır. Döviz re
zervleri ilgili yerlere kullanılmamaktadır.

Zaman zaman Avrupa'da iş krizleri baş gösterme
sine rağmen halen Türkiye'de tedbir alınmamaktadır.
Krizler neticesinde memleketine dönmeye mecbur olan
işçiyi tek kelime ile işsizlik ve sefalet beklemektdir.

Bu ülksine gönderdiği alın teri olan dövizin kar
şılığı mıdır? Niye halen tedbir alınmaz. Kaldı ki Av
rupa'yı görmüş, yaşama şartlarını geliştirmiş içişlerimi
zin tekrar köylerine döneceği eski koşulları ile yaşaya
cağını düşünmek safdillik olur.

Halen mevcut işyerlerinin kapasiteleri dolmuştur.
Bunun yanında bizdeeik çalışma şartlarını sosyal gü
venliği beyenmelerine de imkân yoktur.

Devlet yetkililerine büyük görevler düşmektedir.
Şimdiye kadar işçi lehine değerlendirilmeyen işçi dö
vizleri lehimize değerlendirilmeli ve devlet eli ile halk
sektörünün ana malzemesi olarak kullanılmalıdır. Böy
lece dışarda çalışan işçiler devlete olan güveni artaca
ğından döviz miktarı artacak sanayimiz hız kazanırken
işsizliğe ve geleceklere yeni bir çalışma zemini hazır
lanmış olacaktır.

Diğer yandan dövizlerin ülkede kalabilmesi için
ikinci husus kooperatifler yolu ile dış ülkelerde işçile
rimizin kesafetinin çok olduğu yerlerde büyük mağaza-

(Devam edecek)
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EĞLENCE KÖŞENİZ
1 2 3 4 7  S 9 10 11 12

ı? (fs I ıft

Soldan Sağa :

1 — Dergimizin yazı işleri müdürünün soy
adı - Zaviye

2  Bir nota - Tersi bir renk - Doğuda bir
ilimiz

3 — Nato üyesi bir devlet - Bir nota
4 — İrlanda'da bir örgüt - Bir sultan adı.
5 — ün - Bağışlama - Bir toprak nevi
6 — Parasız - Eski bir Türk devleti
2 — Adanan şey - Bir göl - Bir seyahat türü
8 — Uygun - İstanbul'da bir sinema adı.
9 — Yüzün bir kısmı - Bir işaret - Tersi İs

rai l de bir vi lâyet
10 — Tersi bir renk - Keskinleşen
11 — Tersi bir tuvalet malzemesi - Tersi bir

renk - Bir hayvan
12 — Üçüncü teki l şahıs - Kaymaktan emir

- Bir harf - Tersi inanmaktan emir.

Yukarıdan aşağıya :

1 — Bünyemizde nbir işyeri - Üçüncü tekil
şahsı

2 — Tersi su - Eski bir put - Vücudumuzun

bir parçası
3 — Kesirsiz - Bir renk

4 — Motorlu araçların elektrik deposu - Sı
vı - Tersi namus

5 — Kuyumcu - Erkek
6 — Paran çoksa ondan ol - Bir asalak
7 — AEG - ETİ temsilcilerinden birinin soy

adı - Yavaş
9 — Ateşli si lâhların bir parçası - Uman
10 — Bir renk - Saka
11 — Keder, sıkıntı, elem - Sıkılan
12 — Tersi bir elma cinsi - Tersi köpek.

GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
GÖZÜMÜ :

Soldan Sağa :
1 — Bölge çal ışma
2 — Amaadam - zait
3 — Şe - Lapalapa
4 — Irgalama - udi
5 — Atım - krık
6 — Fa - At - İşde
7 — itikor - Uluol
8 — Talû - Kilipli
9 — Emal - Umumî

10 — Adem - Masraf
11 — Irsa - Etna

12 — Sami - Teati

V

-y 1

V. V

Yukarıdan Aşağıya :

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

Basık - ite - is
Ömer - Tamara

La - Gafiladam
Galata Kulesi

Edalı
Çapa marka - Et
Amam - Mte

La - Uluana

iza - Kilimsat
Çapur şupur
Miadidolmak

At - Ikeliif
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