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TEMMUZ 1974 "

Temmuzda Zaferlerle dolu tarihimize, şanlı
ordumuz yeni bir destan yazdı. Azgın empeı ■
yalist güçlerin uşakları Kıbrıs'ta yeni oyunlar
tezgâhlarken kahraman Türk Ordusu bu oyuna
dur dedi. Bilindiği gibi , Kıbrıs'ta eşit
haklara sahip iki topluluk mevcuttur. Bu
topluluğun birini Türkler oluşturmaktadır.
Milletlerarası anlaşmalarla her iki toplu ■
mun eşit haklara sahip bulunduğu bağım
sız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu dev
letin ve Türk toplumunun haklarını güvence
altına alan devletlerden biıi de Türkiye'dir An
cak Temmuz içinde, ötedenberi her türlü bas
kı ve zülüm altında tutulan soydaşlarımız mü
tecaviz Rumların yeni girişimleri i le tamamen
silinmek istenmiştir.

Bu durumda tamamen haklı olan Türk Hü
kümeti ve onun Başbakanı Ecevit her türlü ba
rışçı yolları denedikten sonra olanak bulama
yınca iş Şanlı Türk Ordusuna düştü. Neticede-
hepimizin bildiği 20 Temmuz hareketi i le Şanl ı
Ordumuz şerefli tarihimize yeni bir destan ek
ledi Bu hareket yalnız Türk toplumunun hak
larını güvence altına almakla kalmadı, Kıbrısl ı
Rumları ve Yunanistan halkını da zorbalarii
elinden kurtaracak noktaya vardı. Dosta düşma
na karşı hakl ılığımızı bir kere daha isbat etme
nin gurur içindeyiz. Şimdi savaşta kazandığı
mız zaferin barışta devamı için çaba içindeyiz.
Aynı başarının müzakere masasında da devamt
en içten dileğimizdir. Sendika olarak savaş ve
barışta tarafımıza düşecek görevlere sonuna
kadar hazır olduğumuzu bir kere daha tekrar
ederek, konu i le ilgili başyazımızı ve haberle
rimizi ilerki sayfalarımızda sunmaktayız.

Temmuz içinde sendikamızın toplu iş söz
leşmesi çalışmaları da devam etmiştir. Remas,
Chreysler, toplu iş sözleşmeleri bitirilmiş, s.S.
Y.B. tamirhane müdürlüğü uyuşmazl ığı devam
etmekte olup mahkemece uçuncu aracı seçil
miş. MES işyeri için yapılan görüşmeler olum
suz neticelenmiş, grev oylamasının menfi ol
ması sebebi i le durum iş mahkemesine intikal
ettiri lmiştir. AEG Eti, Omtaş, Aldıkaçtılar, söz
leşmeleri devam etmektedir. Herki sayfaları
mızda bunlarla ilgili haberlerimizi bulacaksınız.

Hukuk köşemizde yemek bedelleri ligüi
yargıtay kararıiı tüzükler sayfamızda ise gebe
ve emzikli kadınlarla ilgili tüzüğü yayınlamak
tayız.

Kıbrıs zaferimizin tüm memleket ve insan
lığa hayırlı olması dileği ile 21'inci sayımızı
da sunmaktayız.
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BARIŞ İÇİN SAVAŞ
Türk tarihine altın sahifeler hediye eden

Mehmetçik elli yıl sonra aynı azim ve heye
canlarından bir şey kaybetmediklerini Kıbrıs'
ta barışı korumak için yaptıkları hareketle is-
bat ettiler.

Savaşta bir manevra rahatl ığı içinde hare
ket kabiliyetini en iyi bir şekilde kontrol altın
da tutmasını bilen askerin yalnız Türk ulusu
na nasip olduğu ve bunun babadan oğula geç
tiği açıkça Kıbrıs hareketi ile bir kere daha or
taya çıkmıştır. Kıbrıs zaferi bizleri mutlu eder
ken birçok hâdiseleri gözler önüne sermiş ve
bazı gerçekleri meydana çıkarmıştır.

Türk ulusu, iyi yönetildiği zaman neler ya
pabileceğini bütün dünyaya kabul ettirmiştir,
işçisi ile, köylüsü ile okumuşu, " okumamışı
ile Şanlı Ordusu içinde birleştirilince, ulusumu
zun önünde kimsenin duramıyacağı bir çağlı-
yan olduğu görülmüştür. Geriye doğru bakılın
ca milletimizin neden birbirinden koparılmak
istendiği ortaya çıkmış oluyor. Bundan sonra
millî çıkarlarımız üzerinde oynanmak istenen
oyunların son bulduğuna inanıyorum.

Şanlı Ordumuz dünyadaki yerimizi saptama
fırsatını Kıbrıs ta bulurken, içimdeki his, üçün
cü dünyanın öncülüğünü gene Mehmetçik ya
pıyor diyordu. Tıpkı Fatih'in orduları istanbul'u
zaptederken. Büyük Komutan Fatih ve o günün
Mehmetçikleri bir çağ kapayıp, yenisini açma
nın farkında değillerdi. Yalnız, köhnemiş Bi-
zansı haritadan silmenin mutluluğu içinde, sur
lar üstünde dalgalanan şanlı bayrakları ve or
duları ile iftihar ediyorlardı. Gerçekten Doğu
Roma'nın son kalıntısı da Türkler tarafından
temizlenmiş, ancak Bizans oyunlarını, bu fethin
bile ortadan kaldırmadığı meydana çıkmıştır.

Nitekim, Bizans oyunları devam etmiş, bunun
öncülüğünü yapan Yunanistan halen kendini
Roma'nın bir devamı sanarak hazırladığı Bi
zans oyununa kendisi düşmüştür. Tezgâhlanan
oyun şanlı ordumuz tarafından Kıbrıs'ta bozu
larak, dünya devletlerinin gözleri önünde bü
tün açıklığı ile serilmiştir.

Türke yakışır şekilde Adadaki halkın mil
liyeti tefrik edilmeksizin korunması için Türk
askerleri kanlarını seve seve akıtmışlardır, işte
bundan dolayı çağlar kapamak ve çağlar aç
mak hep Türklere nasip olmuştur. Kıbrıs'ta da
barış ve kardeşlik sloganı ile üçüncü dünyanın
temelini atmak yine bizlere nasip olacaktır.

Cumhuriyet Türkiye'sini Afrika ve sömürge
devletleri ile karıştıranlara Kıbrıs olayı ile vu
rulan tokatın yüzlerine isabet eden şarapnelden-
daha ağır olduğu kanısındayım.

Büyük devletlerin ekonomik baskılarının
bi ryerde tükenmeye mahkûm olduğunu görme
nin kıvancı içindeyiz. Şanlı ordumuzun Kıbrıs
semalarında tarihimize altın sayfalarını yazar
ken, bazı devletlerin gerçeği daha yakından
görerek, pırıl pırıl bir Türkiye nin karşısında
olduklarını ancak anladılar.

Hakkından feragat etmemek için seve seve
canını veren bir ulusun haklarının kısıtlanması
na imkân yoktur. Kaldı ki buna da kimsenin gü
cü yetmiyecektir. Yeni yarattığı dünyada Tür
kiye Cumhuriyeti tüm gücü ile yerini alacaktır.
Barış için yaptığı savaşın sonunda aynı birlik
ve beraberlikle millet olarak meşru haklarımızı,
silâhla olduğu kadar kalemle de bir kere daha
isbat edeceğimiz inancı içindeyiz.

A. Aydın ÖZEREN



iş yerlerimizi tanıtıyoruz:
Sendikamıza bağlı işyerlerini tanıtırken alfabetik sıra takip edilecek ve ebu arada toplu-iş

sözleşmesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni iltihaklar ise
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Fabrikanın genel görünüşü

ŞAHİN Motor yatakları Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi

Türkiye'nin ilk ve yegâne motor yatakları
fabrikası olan Şahin Motor Yatakları Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi 1955 yılında 40Ö.000
TL. sermayeli bir limited şirket olarak Istanbul-
da Sağmalcılar'da kurulmuştu. 1965 yıl ında li
mited şirketten anonim şirkete döjıüşerek ser
mayesini 6.000.000 TL'sına çıkartmış ve Avru
pa'nın en büyük yatak fabrikası olan Glacier
Metal Company ile lisans anlaşması yaparak
Gebze Çayırova mevkiinde kurduğu yeni ve
modern tesislerinde 1967 yılında faaliyete baş
lamıştır.

Halen ödenmiş sermayesi 15.000.000 TL.
olan şirket, dünya teknik standartlarına uygun
kalitede beyaz metal, bronz ve alüminyum ala
şımlı kalın ve ince cidarl ı motor yatakları üret
mektedir. Kapasitesi tek vardiya ile yılda
1.200.000 parça olan fabrikada şimdiye ka
dar 300'ün üstünde değişik tip motor için ya
tak imal edilmiştir. Daha ziyade yedek parça
imalâtına dönük olan tesislerinde birçok İktisa
dî Devlet Tekekkülünün ve piyasanın yedek
parça ihtiyacı karşılanmakla beraber, iki sene

den beri Murat 124 ve bu seneden itibaren de
Renault 12 otomobillerinin fabrika ihtiyacı olan
orijinal yatakları imal olunmaktadır.

Türkiye'deki otomotiv sanayimizin ilerde
üretimini planladığı binek otomobi lleri, kam
yon, traktör, otobüs, minibüs vb. leri için gere
kecek orijinal parça ihtiyacına cevap verebi l
me amacı ile Şahin Motor Yatakları yakın is
tikbalde kurmayı tasarladığı ve seri imalâtı ger
çekleştirecek yeni tesislerinin projelerini ta
mamlamış, makineleri tespit etmiş ve kuruluş
çal ışmalarına başlamıştır.

Sendikamız teşkilâtlanarak bünyesine da
hil ettiği Şahin Motor Yatakları Sanayi ve Tic.
A.Ş. işyeri i le 1'inci dönem toplu iş sözleşme
sini aktetmiş olup sözleşme 1.7.1973 tarihin
den itibaren iki yıl sürelidir.

İşyerinde sendikamızın temsilcilik görev
lerini aşağıdaki üyelerimiz yürütmektedirler,

ibrahim ÖZER
Bilâl HAZIR

Arif Hikmet İLKORKAR
Orhan KOTAN.



Şanlı ordumuzun
Kıbrıs barış
hareketinde
Sendikamız tüm
olanakları ile
milletin ve Ordunun
emrinde

Büîün işyerierimizi kapsamak üzere ikişer
yevmiye yardim kararı alındı.

Haklı Kıbrıs barış hareketinin yapıldığı an
larda sendikamız yetkili organları derhal Genel
Başkan Aydın Özeren'in çağrısı ile toplantı
yapmıştır. Toplantıda bütün olanakları île sen
dikamızın kendine düşen göreve hazır olduğu
kararı alınarak bu husus. Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza bi
rer telgrafla anında duyurulmuştur.

Bundan sonra gerek üst kuruluşlarımızın,
gerekse tabandaki üyelerimizin taleplerine gö
re, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
na ve Donanma Vakfına birer yevmiye yardım
kararı alınmış ve İşyerlerine gerekli talimat ve
rilmiştir. Başta sendika yönetici ve personeli
olmak üzere yardım için Kadıköy İş Bankasın
da bir hesap açılmıştır. Hesaba işyerlerinden
gelecek yardımlar da eklendikten sonra ilgili
yerlere verilmek üzere toplanacak miktar Türk-
İş'e gönderilecektir. Sendikamızın barış hare
keti sebebi ile çektiği telgrafları aşağıda ya
yınlamaktayız.

Sayın Fahri KORUTÜRK (Acele Fono Tel)
CUMHURBAŞKANI 20.7.1974
ANKARA

Milletçe, meşru haklarımızı korumada gös
terilen hassasiyet son olarak Kıbrıs hareketi
ile bir kere daha şanlı tarihimize geçmiş bu
lunmaktadır. Milletçe girişilen bu haklı hare
keti, maddî ve manevî bütün olanaklarımızla
desteklediğimizi saygı ile arzederiz.

OTOMOBİL-İŞ SENDİKAŞI

İCRA KURULU

Sayın Bülent ECEVİT (Yıldırım) 20 7.974
BAŞBAKAN
ANKARA

Yurt menfaatlerini gözetmekte gösterdiği
niz hassasiyeti ve meşru haklarımızı kullan
makta yapılan Kıbrıs hareketini sonuna kadar
destekleyeceğimizi, tarafımıza düşen görevi
sendika olarak harfiyen yapacağımızı bildirir,
mîlletçe başarımızın devamını dileriz.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKASI
İCRA KURULU

Sayın Org. Semih SANCAR
GENELKURMAY BAŞKANI
ANKARA

(Yıldırım)
20.7.1974

Meşru haklarımızı savunmada kahraman
ordumuzun Kıbrıs hareketini candan destekler,
size ve şahsınızda kahraman ordumuza başa
rı ve zafer dileği ile sendikamıza düşecek gö
revlere hazır olduğumuzu bildiririz.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKASI
İCRA KURULU

Sayın Hali! TUNÇ
TÜRK-İŞ BAŞKANI
ANKARA

(Yıldırım>
20.7.1974

Memleketimizin içinde bulunduğu son du
rumlar neticesi ile gerek icra kurulunuzun ve
gerekse başkanlar kurulunuzun alacağı karar
ları aynen tasvip eder, teşkilâtımıza verilecek
emir ve talimatlarınızı acilen bekleriz.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKAS!

İCRA KURULU



Türk - İş , Haklı Kıbrıs barış
hareketimizi sonuna kadar destekliyor

YAVRU VATAN KIBRIS'IN BAĞIMSIZLIĞI
NA KASTETMİŞ BULUNAN MÜTECAVİZLE
RİN, HAREKETİNİ BÜTÜN İYİ NİYET VE BA
RIŞÇI UĞRAŞILARA RAĞMEN DURDURAMA
YAN HÜKÜMET, ALDIĞI OLUMLU KARARLA,
BARIŞ İÇİN YAPTIĞI ÇIKARMA HAREKETİ
TÜM YURTTA VE KAMU OYUNDA OLUMLU
KARŞILANDI.

NETİCEDE HAKLI ZAFERİMİZ DE SEVİNÇ

VE GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU. DOSTA
DÜŞMANA KARŞI BİR KERE DAHA TÜRKÜN
HAKLILIĞI VE KUVVETİ İSBAT EDİLMİŞ OL

DU. ŞANLI ORDUMUZUN ÇIKARMA HARE
KETİNİN YAPILDIĞI DAKİKALARDA TÜRK
İŞÇİ HAREKETİNİN EN BÜYÜK ÖRGÜTÜ
ÜST KURULUŞUMUZ OLAN TÜRK-İŞ DE TÜM
TÜRK İŞÇİSİNİN HİSLERİNE TERCÜMAN
OLAN TOPLANTISINI YAPARAK BÜTÜN OLA
NAKLARI İLE HAKLI DAVAMIZIN EMRİNDE
OLDUĞUNU KAMU OYUNA VE DÜNYAYA
DUYURDU. TÜRK-İŞ'İN KONU İLE İLGİLİ DU
YURUSUNU AŞAĞIDA AYNEN YAYINLA
MAKTAYIZ.

20 Temmuz 1974

Türk-iş İcra Kurulu'nun bugün 07.30'da yaptığı
çağrı üzerine toplanan Türk-Iş'e bağlı tüm Teşkilât
yetkilileri. Silâhlı Kuvvetlerimizin, Kıbrıs'ta barışçı dü
zeni korumak ve Yunan darbesi ile temelinden yıkılan
anayasal düzeni yeniden kurmak amacıyla başlattığı

• harekât ile ortaya çıkan yeni durumu gözden geçirmiş
ve acilen alınacak tedbirleri kararlaştırmıştır.

Türk-Iş'e bağlı kuruluşların tüm yetkililerinin Türk
Ulusuna yaptığı ortak açıklama şöyledir;

"BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, MİLLETİMİZİN GÖZ
BEBEĞİ, KAHRAMÂN SİLAHLI KUVVETLERİMİZ"
Türk Milletinin bölünmez bir parçası olan ve her

an büyük Milletinn hizmetinde ve emrinde bulunan
TÜRK İŞÇİ HAREKETİ'nin tüm teşkilâtları, oybirliği
ile, aşağıdaki hususların Türk Ulusuna açıklanmasına
karar vermiş bulunmaktadır.

Türk işçi Hareketi, Devletler Hukukunun ve ba
ğımsız Kibrim Cumhuriyetine vücut veren' Londra ve
Zxrih andlaşmalarının öngördüğü tüm barışçı yolları
deneyen Türk Hükümetinin girikimlerinin karşılıksız
kalması üzerine Andlaşmalara dayalı müdahale hakkı
nı kullanmasını yürekten ve bütün varlığıyla destekla-
mektedir.

■ Bu nedenle,
(1) Kamu ve özel sektörde tüm grev uygulamaları

durdurulmuş, işçilerimize, işbaşı yapmaları için kesin
talimat verilmiştir.

(2) İşçilerimize, gerektiğinde, geceleri ve tatil
günlerinde bir ücret karşılığı olmaksızın çalışmaları
ve bu çalışma karşılığ lolan ödemelerin. Hükümetçe
belirlenecek bir fonda toplanacağı hususu bildirilmiş
tir.

(3) Gıda üretiminin en yüksek düzeye çıkarılma
sı için gerekli çabanın gösterilmesi hususunda ilgili
kuruluşlara ve bunlar aracılığıyla işçilerimize gerekli
direktif verilmiştir.

(4) izinde bulunan tüm işçilerimizden ve işçi li
derlerinden izinlerini derhal keserek görev başına dön
meleri istenilmiştir.

(5) Türk işçi Hareketine ait tüm maddi varl ıkların,
araç ve gereçlerin, gerektiğinde. Şanlı Ordumuzun em
rine verilmesi kararlaştırılmıştır.

(6) Harekâtın başladığı andan itibaren yurdumu
zun her yanında işçilerimizce başlatılan bağış kam
panyasının ulusal ihtiyaçlarımız yönünde kullanılabil
mesini teminen yaygınlaştırılması ve belirli bir fonda
toplanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, Türk-iş'e
bağlı kuruluşlarımız, açılacak hesaba başlangıç olarak
4 milyon lira yatıracaklardır.

(7) Tüm işçilerimize, kan bağışı kampanyası ge
rekirse, bu hususta hazırlıklı olmaları duyurulmuştur.

(8) işyerierimizde alınabilecek sivil savunma ted
birlerinin eksiksiz uygulanması için işçilerimize, sen
dika temsilci ve yöneticilerimize gerekli direktifler
verilmiş, Türk işçilerinin sivil savunma hizmetlerinde
gönüllü çalışma yapacağı bildirilmiştir.

(9) Türk Hükümetinin tüm barışçı yollar denen
dikten sonra ve bu çabalara karşıl ık verilmemesi üze
rine aldığı kararın amacının tüm dünya işçilerine du
yurulması kararlaştırılmış, bildirirrı yapılmıştır.

(10) Türk-iş Yönetim Kurulunun, çalışmaları ve
gelişmeleri izlemek ve şartların gerektirebileceği ted
birleri anında kararlaştırmak üzere, Türk-lş Genel Mer
kezinde görev başında olması kararlaştırılmıştır.

Türk İşçi Hareketi, kahraman Türk Ulusunun ve
göz bebeği Şanlı Ordusunun emrindedir.

Görevinin idraki içinde, emir beklemektedir.
Milletimizin ve kahraman Ordumuzun gazası mü

barek olsun.

Allah, büyük Milletimizin ve şanlı Ordumuzun yar
dımcısı olsun."
NOT : Bu bildiri, Türk-iş teşkilâtı için bir talimattır.



Genel Başkanın açış konuşması
(Geçen sayıdan devam)

büyük mağazalar açılarak ürünlerimizin değerlendirme
yoluna gidilmelidir. Dış ülkeye çıkan işçilerin en büyük
sıkıntısı oradaki yiyeceklere intibak edemedikleridir.
Böylece hem yurttaşlarımıza hizmet ederken işçilerimi
zin yabancı ülkelerde sömürülmesine mani olunuz.

Ve büyük çapta tasarruf sağlanmış olur. Koope
ratiflere bu devre verilen önem küçümsenmiyecek du
rumda olduğundan yetkililerin çalışmalarını bu yoldan
yürütmelerinde fayda mütaâla ederken devlet yetkili
lerinin bu konuya eğilmelerinin gerektiğine inanıyo-j

ki-İşçilerimizin tüm tasarruflarının üfkeye akması» '
sağlanmalıdır. Halbuki tasarruflarının büyük bir kısmı \
dışarda kalmaktadır. Değindiğimiz büyük bir kısmı birt-ipV^
kaç açıkgözün elinde kalmaya devam edecektir. ' ■*"

Değerli arkadaşlarım, ®
Türkiye'nin büyük problemlerinden biri de petrol

dür. Sanayimizn kalkınmasında, enerjinin temininde
büyük rol oynayan petrol günün konusu olarak hâlâ
ortadadır. Hükümetlerin yanlış uygulamalarının sıkıntısı
bir kez daha ortaya çıkmış büyük çapta kömür yatakla
rımız mevcutken, elektrik üretiminde petrol kullanma
gafletinde bulunulmuştur.

Mevcut barajlar halen ihtiyaca cevap verecek du
rumda olmadığından petrol üreten yabancı şirketler
bunu vesile bilip, sanayimizi bu yolda tehdit etmek
tedirler.

Türkiye'deki sömürü düzenlerine kararlı görülen
petrol şirketleri hükümeti tehdit eder duruma gelme
leri acı gerçekler arasındadır, ikili oynamasını gayet iyi
beceren ilgili şirketler bu günün oyununu daha ev
velden hazırlayarak geçmiş hükümetlerden Ege Deni
zinde petrol arama izini istemişler ve red edi lmişler
dir.

Bunun üzerine aynı konuyu Yunanistanla görüşüp
anlaşma zemini bularak sahillerimizin karşısında pet
rol aramalarına başlamışlardır.

Bunun üzerine hükümet yetkilileri kara toprakları
mızı bırakıp Ege Denizine kadar inerek petrol arama
zorunluluğu duymuş.

50 yıldır komşuları ile dostça geçinen ülkemiz
kıta sahanlığı yüzünden dünya devletleri karşısında
müşkül durumlara düşürülmüştür. Diğer yandan NATO
müttefiki olan iki devletin bu tutumları gayet tabiî
silâh satan devletlere yaramakta gelişmekte olan ül
kemizin sanayisine ve tarımına yapacağımız yatırımların
yerine dövizlerimizi silâh alma yolunda harcanması
sağlanacaktır.

Böylece dostumuz gibi gözüken bize silâh satan
ülkeler oyunlarında muvaffak olarak ülkemizdeki sömü
rü düzenlerini devam ettireceklerdir.

istenilen netice Orta Doğu Harbi biterken yeni bir

Otomobii-lş Genel Başkanı Aydın ÖZEREN

harp oyununun hazırlanmasına çalışmaktır. 50 yıldır,
çeşitli harplerden sıyrılmasını bilen Türkiye bu oyuna
düşmeyeceği muhakkaktır.

Yalnız tedbirli hareket etmekten büyük fayda um
maktayız. Türkleri iyi tanıyan komşu ülkeler zamanı
gelince nasıl bir cevap alacaklarını gayet iyi bilirler.

Tam turist ve hasat mevsiminde böyle bir olayın
üstüne gidilmesi Türkiye'ye ne kazandıracaktır? Kaldı
ki tüm topraklarımız üzerinde petrol sondajı aramala
rımızı bitirdikte iş denize mi kaldı? Ege'de yapılan
sondaj Türkiye'ye kaça mal oldu. Bunun hesabını ve
rebilirler mi?

Kiralık gemilerle yapılacak sondaj kaça mal ola
caktır? gibi sözler halk arasında maksatl ı yayılırken
bazı gerçekler saklanmak istenmektedir. Muhakkak ki
zengin olmayan bütçesi meydanda bir ülke olarak kıta
sahanlığında yapılan sondajın fiyatının çok pahalıya
mal olması evvelce yapılan eski hatanın gerçek fatu
rası olarak karşımızdadır.

Sanayimiz ve tarımımızın gelişme devresinde da
ha dikkatli olmak mecburiyetinde olan Türkiye ortak
pazar üyesi olduğu unutulmamalı rekabet piyasasında
yaya bırakılmamalıdır.

Artık Avrupa'nın, Amerika'nın ve Rusya'nın yöne
ticilerinin türlü oyunlarından sıyrılma zamanı çoktan
gelmiştir, her yapılan yalnış, bu devletlerin işine ya
radığı açıkça görülmektedir.

Yalnız yanıldıkları nokta Türkiye'yi Arap ülkeleri
ne benzetmeleridir. Çok yakın bir gelecekte gerekli
dersi vererek mevcudiyetimizi ispat etmek mecburiye
tindeyiz. Aksi halde Kissinger'in Türkiye'de görmek
yetkilileri şaşırtmasın.

(Devamı sayfa 13 de)



TOPLU-İş SÖZLEŞMELERİ
. «.'<4 vA '' "Il^T '

CHBYSt.ER ,- • --'n:; A fJ A '. ■ ^

Sendikamız toplu sözleşme grubu ile Chrysler San. A.Ş. işveren temsücisi,

CHRYSLER SANAYİ A.Ş.
Sendikamız ile Gebze - Çayırova'da kurulu

CHRYSLER SANAYİ A.Ş. arasında yürütülmek
te olan Toplu iş sözleşmesi, görüşmelerinde
ihtilâfa gidildiği; uzlaştırma toplantısına işve
renin iştirak etmemesi ile sendikamız GREV
kararı almıştır. Grev kararı işverene tebliğ edil
miş olup bu durum üzerine işveren de LOKAVT
kararı alarak sendikamıza tebliğ etmiştir.

Sendikamız grev uygulamasına üyelerimi
zin yıllık izinde bulunmaları nedeni ile ertele
miş ve uygulamayı izin dönüşüne bırakmıştı.

Ancak bu arada Konfederasyonumuz TÜRK
İŞ 1. Bölge Temsilciliğin arabuluculuğu ile ta
raflar tekrar bir toplantı yaparak ihtilaf mad
delerini görüşmüşler, anlaşma temin edilerek
toplu iş sözleşrrıesi 22.7.1974 günü üyelerimi
zin izin dönüşü işyerinde imzalanmıştır.

Yeni dönem-Toplu İş Sözleşmesi 1.4.1974
tarihinden itibaren iki yıl süreli olup; üyeleri
mizin yalnız çıplak aylık ücretlerine (1440.—
TL.) zam sağlanmıştır.

Ayrıca sağlanan diğer sosyal yardım ve

menfaatlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.
— İki sendika ve iki işveren temsilcisinden

teşekkül eden DİSİPLİN KURULU,
— Haftalık çalışma süresinin 45 saat olması

ve Cumartesi günü çalışılmaması,

— 24 Temmuz ve dinî bayramların arife gün-

-  ' ' '

GensI Başkan Chrysler'de üyelerle konuşurken.



leri ücretli tatil yapılması.
Toplu çıkarmalarda ilk giren son çıkar kai
desinin uygulanması,
ihbar tazrhinatlarının kanuni sürelere 1 ile
1 2 gün ilâve edilerek peşin ödenmesine.
Kıdem tazminatlarının, hizmeti 6 yıla ka
dar olanlara 33 gün, dr^,ha fazla olanlara 35
gün üzerinden ödenmesineı
Askerlik dönüşü üyenin işe alınması esas
tır. Münhal yer yoksa bir aylık ücreti tuta
rında yardım yapılması.

Fazla mesailerin, normal iş günlerinde %
70, Cumartesi günleri % 90, hafta tatili ça
l ışmaları % 100 zamlı ödenmesi,
üyelerin genel tatil günleri fiili çal ışmaları
% 100 zamlı ödenmesi.
Üyelere dinî bayramlarda 3'er yevmiye tu
tarında bayram ikramiyesi verilmesi,
S.S.K. tarafından verilen istirahatlerden do
layı yapılan ödemelerde, yevmiyelerden
eksik kısmının işveren tarafından ödenme
si,
Gece çalışmalarının % 20 zaml ı ödenmesi.
İşyerinde imal edilen her bir vasıta için 1.
yı l 450 TL., 2. yıl 475 TL. istihsali teşvik
primi verilmesi.
Yıll ık izine giden üyelere, iki haftal ıklara
550 TL., üç haftal ıklara 700 TL. tatil ikra
miyesi verilmesi,
üyelere yılda 3 maaşları tutarında ikrami
ye verilmesi.

Evlenen üyelere 7 gün izin ve 1500 TL. ev
lenme yardımı yapılması.
Çocuğu dünyaya gelen üyelere 3 gün izin
ve 1000 TL. doğum yardımı yapılması.
Gocuk yardımı olarak her bir cocuk için
ayda 40 TL. verilmesi.
Tahsil yardımı olarak, ilk tahsile - 350 TL.,
orta tahsile - 650 TL. yüksek tahsil için -
1500 TL. ve.rilmesi.
Üyenin ölümü halinde varislerine 3000 TL.
ile grup sigortası haklarının verilmesi, üye
nin yakınlarının ölümü halinde üyeye 1000
TL. verilmesi.
Üyelere her yıl 900 TL. yakacak yardımı
yapılması.
Üyenin iş akti işveren tarafından fesh edil
mesi halinde 75 günlük ücreti tutarında iş
arama yardımı yapılması.

— üyelerin saat ücretlerine 1 yıl 300 Kr., 2.
yıl 300 Kr. olmak üzere saatte 600 Kr. zam
yapılması,- ^
Kabul edilmiştir.
REMAS REDÜKTÖR VE MAKİNA
SANAYİ A.Ş.
Sendikamız ile Ankara asfaltı üzeri Kartal

da kurulu REMAS REDÜKTÖR ve MAKİNA
SANAYİ A.Ş. işverenleri arasında, 17.4.1974
tarihinden beri devam etmekte olan 2. dönem

Toplu İş Sözleşmesi anlaşma ile sonuçlanmış
tır. Daha evvel toplu sözleşme görüşmelerinde
anlaşma sağlanamayınca, konu uyuşmazlığa
intikal etmiş, ancak uzlaştırma kurulu teşekkül
etmeden taraflar tekrar toplanarak ihtilâf mad
delerinde 26.6.1974 günü mutabık kalarak an
laşma protokolünü tanzim etmişlerdir.

Toplu iş Sözleşmesi işyerinde üyelerimizin
huzurunda imzalanmış olup, üyelerimizin ay
l ık ücretlerine 1020 TL. zam yapılmış ve bir
maaş olan ikramiye, iki maaşa çıkarılmıştır.

Aktedilen yeni dönem sözleşme ile sağla
nan diğer hak ve menfaatlerden bazı hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
— Toplu iş Sözleşmesinin süresi 1.4.1974 ta

rihinden itibaren iki yıl olup, bütün sağla
nan haklar aynı tarihten itibaren tatbik e-
dilecek.

— işyerinde Cumartesi çalışılmayarak, iki gün
tatil yapılması,

— Toplu çıkarmalarla i lk giren son çıkar kai
desine riayet edilmesi,

— Dinî bayramların arife günleri öğleden
sonra ücretli izin verilmesi,

— Hafta tatili ve genel tatillerdeki-fiili çal ış
maların % 100 zamlı ödenmesi,

— Cumhuriyet Bayramında üyelerin çalışma
dan ücretleri % 100 zamlı ödenmesi,,

— S.S.K. tarafından ödenmeyen iki günün
işveren tarafından ödenmesi,

— Muvazzaf askerlik hizmetine giden üyelere
bir maaş yardım yapılması,

— Çocuk yardımının ayda her çocuk için 25
TL. verilmesine,

— Tahsil yardımı olarak, îlkokul için - 100
TL., orta tahsil için - 150 TL., yüksek tah
sil için - 300 TL. verilmesine,

— Üyelere yılda 40 0TL. yakacak yardımı ya

(DAvsmı sayfa 15 de)



SENDİKAL
ÇELİK-İŞ KONGRESİ
YAPILDI,
TÜRK METAL'E İLTİHAK
KARARI ALINDI

Çelik - [ş Sendikasının ge
nel kurul toplantısı İstanbul'
da yapıldı. Kongrede üst te
şekkül yöneticileri bulunarak
konuşmalar yapmışlardır. Ko
nuşmacılar bilhassa son Kıb
rıs barış hareketi üzerinde
durmuşlar, yapılan haklı mü
dahalenin .desteklendiğini be
lirtmişlerdir.

Genel Başkan Ergül özşa-
hiner in veciz bir konuşması
ile açılan genel kurulda Türk-
Metal Sendikasına ittifakla il
tihak kararı alınmış ve yeni
yöneticiler seçilerek derhal
çalışmalara başlamışlardır.

Yeni yöneticileri kutlar, ba
şarılar dileriz.

KÇJCAELÎ metal - İŞ
kongresi BİTİRİLDİ
Türk - METALİN ŞUBESİ
OLARAK FAALİYETE
GEÇİLDİ

Kocaeli Metal - iş kongresi
başkan ibrahim Kızılgör'ün,
vefatı ile 30 Haziran tarihine
ertelenmişti . Belirtilen günde
çalışmalarını bitiren genel ku
rul, Türk Metale iltihak kara
rı alarak yeni yöneticileri iş
başına getirmiştir. Yöneticiler
derhal faaliyete geçerek Türk-
Metal Kocaeli şubesi olarak
çalışmalarını sürdürmeye baş
lamışlardır. Başkanlığa, Er
doğan Sepken, sekreterliğe A-
lâattin Gül, malî sekreterliğe
Yılmaz Yılmazcan getirilmiş
lerdir. Yeni yöneticileri kut
lar başarılar dileriz.

ÇİPTÇİLERDEKİ İHTİLAF
KOTARİLDI
ÜYELERE BİR MAAŞ
TUTARİNDA İKRAMİYE
ALINDI

Çiftçiler ticaret işyerinde,
1970 ilâ 1971 yıllarını kapsa
yan toplu iş sözleşmesinin yü
rürlüğünün bazı prosedür ek
sikliği nedeni ile işverence u-
zatıjması üzerine sendika ko
nuyu ihtilâfa götürmüştü. Ay
nı sözleşme hükümleri çerçe
vesinde, uzatılan zaman için
üyelere ücret zammı talep e-
dilmiş ve mesele hakem he
yetine intikal ettirilmişti. İş
veren tarafının konuyu burada
da uzatma çabaları yargı or
ganlarınca da reddedilmişti.
En son olarak bu safhada, ü-
yelerimizin müracaatı ve da
valı işverenin talebi üzerine,
üyelerimize bu haklarına kar
şılık birer maaş ikramiye ve
rilmesi üzerine konu kotarıl
mış ve ihtilâf hakemden geri
alınmıştır.

HAFTADA İKİ
GÜN TATİL

Hükümetin çıkardığı kanun
kuvvetinde kararname ile, me
murların haftada iki gün tatil
yapmasını olumlu karşılayan
Türk - İş Teşkilât Başkanları,
iş süreleri tüzüğünde yapıla
cak değişiklikle bu hakkın iş
çilere de tanınmasının doğal
olduğu görüşünde birleşmiş
lerdir.

Türk - İş'e bağlı kuruluşlar
yaptıkları toplu sözleşmelerle,
hafta tatilinin iki güne çıka

rılması konusunda hükümler

sağlamaktadırlar. Ancak kal
kınmanın bütün yükünü omuz
larında taşıyan ve gördükleri
iş bakımından toplumun her
kesiminden daha fazla yıpra-
narn işçilerin hafta tatilinden
yararlandırılması, çalışanlar
arasındaki eşitliği zedeleme
mesi bakımından mutlaka ya
sal yönden gerçekleştirilmeli
dir.

Türk - İş, bu konuda gere
ken bütün çabayı gösterecek
tir.

MECLİSE SUNULAN
KANUN TEKLİFLERİ

Teşkilât Başkanları, Türk -
İş'in bir süreden beri üzerinde
çalışmalar yaptığı çeşitli ka
nun teklifleri üzerinde dur
muş ve çalışm.a hayatımızı il
gi lendiren yasaların en kısa
sürede çıkarılmasını istemiş
tir.

Bugün sadece işçilerin de
ğil, emekleriyle geçinen tüm
vatandaşların haklarını koru
ma yolunda en ciddi atılımlar
da bulunan Türk - iş, kanun
laşmasını istediği on kanun
teklifini sendikacı parlamen
terler aracılığı ile Meclise sun
muştur.

Bu kanun teklifleri arasın
da, sosyal güvenlik sistemi
mize yeni olanaklar sağlaya
cak İşçi Yardımlaşma Kurumu
Kanunu, sendikal hak ve öz
gürlükleri zedeleyen Dernekler
Kanununun değiştirilmesi ve
asgarî ücretin vergi dışı bıra
kılması yer almaktadır.

a



Haberler
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TOPLANTI SONUNDA BİR BİLDİRİ YAYINLANA
RAK SENDİKANIN GÖRÜŞLERİ AÇİKLANDİ. KAMU
oyuna duyurulan BİLDİRİYİ AKTÜEL KONULARI
KAPSAMASI BAKIMINDAN, OKURLARIMIZIN DA
BİLGİSİNE SUNMAKTAYIZ.

Marmara Bölgesi Otomobil imal ve Montaj Iş-
Çileri Sendikası Otomobil İş Genel Yönetim Kurulu
Başkam A. Aydın Özeren'in riyasetinde olağan toplan
tısını 28-29 Haziranda sendika genel merkezinde yap
mıştır. Toplantıda teşkilât durumları ele alınmış, ge
nel yurt ve işçi sorunları üzerinde aşağıdaki hususla
rın kamu oyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

TEŞKİLATLANMA :
Bilindiği gibi Türk - iş bünyesindeki Türkiye Me

tal - iş Federasyonuna bağlı sendikalar şube haline
dönüşerek Metal - iş kolunun en büyük kuruluşu Türk.
Metal Sendikasını meydana getirmişlerdir.

9 Haziran 1974 günü yapılan genel kurulumuzda
örgütümüzde aynı kuruluşa iltihak ederek, tasfiye ko
misyonlarını vazifelendirmiş böylece Türk Metal'in güç
lenmesi sağlanmış 23 Haziran 1974 günü Kırıkkale
Metal - İ.ş örgütünün de bünyeye iltihakı ile şimdiden
Türk Metal Sendikasının üye durumu 60.000 kişiyi
bulmuştur.

Türk - iş'in bünyesi içinde onun prensiplerinin
ışığı altında, teşkilâtlanmasına devam etmektedir. Ağus
tos ayına kadar diğer 3 sendikanın da genel kurul
larının yapılması ile üye sayısı 90.000'i geçecektir.

ASGARÎ ÜCRET :
iki yiida bir tesbiti zorunlu asgarî ücretin yeniden

tesbit çaiışmaları uzun zamandan beri devam etmesi
işçileri büyük kayıplara uğratmıştır. Çıkan asgarî üc
ret bugünkü hayat şartlarına göre istenilen seviyede
değildir. Bu devredeki çalışmalarda yegâne aşama

Türkiye'de tek tip asgarî ücretin saptanması memnuni
yet vericidir.

Sendika olarak yapılan Toplu - iş Sözleşmeleri
mizde çıkan asgarî ücret miktarı aşıf'dığma göre bün
yemizde bu konunun tesiri yok denecek kadar azdır.
Diğer iş kollarında bu seviyenin memnuniyet verici ola
cağına da inanmamaktayız.

KIDEM TAZMİNATLARI :
Kıdem tazminatlarının bir aya çıkması için yapılan

çalışmalarda işverenlerin hükümet kesimi üzerindeki
baskıları işçi kuruluşları olarak bizleri şaşırtmaktadır.
Bu arada hükümetin de verdiği sözden cayma duru
muna girmesi en hafif tabiri ile verilen sözde durma
mak olur. Hükümetin bu yola girme ihtimalini kabul
etmemekteyiz. Kıdem tazminatları 1 ay olarak ve ken
di isteği ile işyerinden ayrılanlara verilmesi ve 1 yıl
dan başlama şekliyle çıkmasını beklemek hakkımızdır.
Kaldı ki; çıkartılan bu kanuna ilâveden Toplu İş Söz
leşmeleri ile yapılan aşamaların eklenmesi şart koşul-
malıdır. Bunun için bize düşen gerekli çabayı sarfede-
ceğimiz bilinmelidir.

HAFTA TATİLİ :
1 Temmuzdan itibaren resmî kuruluşlarda hafta

tatili Cumartesi - Pazar olarak iki gün yapılacaktır.
Hafta tatilinin işçilere de iki gün olarak tatbiki en sa
mimi temennimizdir. Aslında 40 saat ve hafta tatiline
en çok haklı olan kişiler işçilerdir. Bu uygulamada sı
nıf farkı yaratmak eşitlik prensiplerine aykırıdır. İşve
renlerin iş günü kayıbı bahaneleri kamu oyunu şaşırt
ma çabalarının pragaması olmaktan başka bir şey de
ğildir. Kendileri gönüllerinde dinlenme haklarını kul
lanırlarken çevrelerindeki işçilere 2 günlük dinlenme
yi çok görmelerinin tavsip etmediğimizi bu hususta

(Devamı sayfa 14 de)
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Hukuk Köşesi;
Nakten de ödense yemek bedellerinden

sigorta primleri kesilmeyecek
Bundan önceki sayılarımızda bahsettiğimiz gibi

sigorta primlerine esas ödenekler içinde yemek bedel
lerinin yer alıp almıyacağı hususu bazı içtihatlarda,
prime esas alınacağı bazı içtihatlarda da prime esas
aimmıyacağı yolunda idi. Bu içtihatlar gereğince sigor
ta da tatbikat yapmış ve en son olarak nakten ödenen
yemek bedellerinden sigorta primi kesilmesi için iş
lem yapmıştır. Ancak içtihatların bu şekilde çelişkili ol
ması nedeni ile Yargıtay içtihadı birleştirme genel ku
rulu toplanarak konu üzerinde birleştirici kararını ver
miştir. Bu karara göre yemek bedeli nakten de ödense
sigorta primine esas alınmıyacak ve bu bedellerden
prim kesilmeyecektir. Resmî Gazetenin 27 Haziran
14928 sayılı nüshasında yayınlanan 24.5.1974 tarih
1974/2 E. 1974/6 K. sayılı içtihadı birleeştirme ge
nel kurul kararı okurlarımızın bilgisine sunmak üzere
aynen yayınlamaktayız.

E. No ; 1974/2

K. No : 1974/6

ÖZET : işçilere ödenen yemek paraları aynî yar
dım niteliğinde sayılacağından 506 sayılı kanunun 77.
maddesinde gösterilen istisnalar meyanında bulunduğu
ve bu nedenle ödenen yemek paralarının sigorta pri
minin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının
tespitinde nazara alınmayacağı.

Herhangi bir sebeple yemek verilmeyen sigortalı
işçilere ödenen yemek parasından sigorta primi kesilip
kesilmeyeceği Yargıtay 9 ve 10. Hukuk Daireleri ara-
scında görüş ve uygulama ayrılığı olduğu önerilerek
İçtihadın birleştirilmesi istenmiştir.

ilgili dairelerin yazılı mütalâaları ile Birinci Baş
kanlık Divanının sunuş yazıları okunup öncelik.a anı
lan dairelerin görüş ve uygulamalarında ayrılık bulun
duğu kabul edilerek içtihadın birleştirilmesi gerektiği
oybirliği ile kararlaştırıldıktan soma gereği görüşülüp
düşünüldü :

Gerçekten; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu-

Av. Cengiz ABBASGll-

nun 77. maddesinde aynen, "Sigortalılarla işverenlerin
bir ay içinde ödeyecekleri primlerin hesabında :

a) Sigortalıların o ay için hak ettikleri ücretlerin,
b) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit is-

tihkakdan sigortalılara o ay içinde ödenenlerin,

c) idare veya kaza mercilerince verilen karar ge
reğince (a) ve (b) fıkralarında yazılı kazançlar niteli
ğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ö-
demelerin.

Bürüt toplamı esas alınır.

Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm
doğum ve evlenme yardımları ile aynî yardımlar sigor
ta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık
tutarının tespitinde nazara alınmaz", denilmektedir.
Görülüyor ki, maddenin birinci bendinde işçilere öde
nen ücret prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkakların
sigorta primine matrah olacağı öngörülmüştür.

Daireler arasındaki uyuşmazlık, herhangi bir se
beple yemek verilmeyen sigortalılara ödenen yemek
parasının prim veya ikramiye niteliğinden ziyade bir
ücret olup olmadığı merkezinde toplanmaktadır.

O halde; ücret nedir Ücret genel anlamda, bir
kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişi
ler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblâğ ola
rak tanımlanmıştır. Anlaşılıyor ki, ücret görülen bir
işin karşılığı olmak gerekir ve eşit işe eşit ücret de
yimi de ücret niteliğini tamamlayan bir kuraldır. Bu
nedenle yemek parasını görülen işin karşılığı değil
maddenin istisnaları meyanında ve ücrete dahil edil
meyecek ödemeler arasında yer alan aynî yardım ola
rak tanımlamak ve yemek yerine bedelinin verilmiş ol
ması da bu yardımın niteliğini değiştirmemek gere
kir.

Sonuç ; Herhangi bir sebeple yemek verilmeyen
sigortalı işçilere ödenen yemek paralarının sigorta pri
minin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarı
nın tespitinde nazara alınmayacağına ikinci toplantıda
bulunanların salt çoğunluğu ile 24.5.1974 gününde
karar verildi.
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TÜZÜKLER
ÇALIŞMA VE SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA

KANLIĞI TARAFINDAN -1475 SAYILI İŞ KANUNU
NUN 81. MADDESİNE İSTİNADEN HAZIRLANAN VE
DANIŞTAYCA ONAYLANAN "GEBE VE EMZİKLİ KA

DINLARIN ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARIYLE EMZİRME
ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI (KREŞ)
HAKKİNDA TÜZÜK" BAKANLAR KURULU KARARI
İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE RESMİ GAZETENİN
11 AĞUSTOS 1973 TARİH 14622 SAYİLİ NÜSHA-
SINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TARİHİ İLE YÜ
RÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN BİL
GİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞİDA AYNEN YAYİN
LAMAKTAYIZ.

6ebe veya emzikli kadınların çalıştırılma koşullarıyla emzirme
odaları ve çocuk bakım yurtları (Kreş) hakkında Tilzilk
KAPSAM :

Madde 1 — Gebe veya emzikli kadınların hangi
dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak
olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan
işlerde hangi koşul ve yöntemlere uyacakları, ne suret
le emzirme odaları veya çocuk bakım yurtları (kreş)
kurulması gerektiği bu tüzükte belirtilmiştir.

ÇALIŞTIRILMA YASAĞİ :
MADDE 2 — Kadın işçilerin doğumdan önce 6

ve doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık
süre içinde çalıştırılmaları yasaktır.

Bu süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özel
liğine göre doğumdan önce ve sonra hekim raporuna
dayanılarak artırılabilir.

GEBE İŞÇİLERİN MUAYENE İZNİ :
MADDE 3 — İşçiler, başvurmaları halinde, ge

beliğin ilk üç ayında, işyeri hekimi, işçi sağlığı dispan
serleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en ya
kın Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri ve hekim
leri, sağlık ocakları, hükümet veya belediye hekimle-
rince muayene ve tedavi edilirler, ilk üç aydan sonraki
aylarda ise bunların, hekimin göstereceği lüzum üze
rine en az ayda bir defa, tıbbi muayeneye gitmelerine
izin verilir.

EMZİKLİ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA ŞARTI :
MADDE 4 — Emzikli işçilerin. Ağır ve Tehlikeli

işler Tüzüğünde, kadınların çalıştırılabilecekleri belirtil
miş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için, doğumdan
sonraki 6 haftanın bitiminde ve işe başlamalarından
önce, işyeri hekimi, işçi sağlığıdispanserleri, bunların
bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigor
talar Kurumu sağlık tesisleri ve hekimleri, sağlık ocak
ları, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettiri
lerek, çalışmalarına engel durumları olmadığının rapor
la saptanması şarttır.

Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalış
masında sakınca olduğu hekim raporu ile saptanan
emzikli kadın işçiler, doğumdan sonraki ilk altı ay
içinde bu işlerde çalıştırılamazlar.

EMZİRME İZNİ:
MADDE 5 —
a) Emzikli işçilere, 6. maddede belirtilen em

zirme odaları veya kreşlerde bulunan bir yaşından kü
çük çocuklarını emzirmeleri için, iş Kanununun 64
maddesi uyarınca verilecek olan ara dinlenmesinden
önce ve sonra uygun saatlerde ayrı ayrı olmak üzere
İki defa yarımşar saatlik izin verilir. Bu sürelerin yir
mişer dakikasının emzirmeye ayrılması şarttır. Bu izin
ler iş süresinden sayılır.

b) 100 den az kadın işçi çalıştırılan işyerlerin
deki emzikli kadın işçilere, bir yaşından küçük çocuk-
larını emzirmeleri için iş Kanununun 64. maddesi uya
rınca verilecek olan ara dinlenmesinden ve işin biti
minden önce, ayrı ayrı olmak üzere, iki defa yarım
şar saatlik izin verilir. Bu izinler iş süresinden sayılır.

EMZİRME ODALARI VEYA ÇOCUK BAKIM
YURTLARI (KREŞ) KURULMASI :

MADDE 6 —

a) Bir işyerinde yaşları ve medeni halleri ne o-
lursa olsun, 100 - 300 kadın işçi çalıştırıldığı takdir
de, bunların arasındaki emzikli kadınların bir yaşın
dan küçük çocuklarını emzirmeleri ve bu çocukların
bırakılması ve bakılması için, çalışma yerlerinden ayrı
l/e işyerine yakın bir emzirme odasının işveren tarafın
dan kurulması zorunludur. Emzirme odasının işyerine
olan uzaklığı 250 metreyi geçmeyecektir.

b) Bir işyerinde, yaşları ve medeni halleri ne
olursa olsun, 300 den fazla kadın işçi çalıştırıldığı tak
dirde, bunların arasındaki annelerin O - 6 yaşındaki
çocuklarının bırakılması ve bakılması ve bir yaşından
küçük çocukların emzirilmesi için, çalışma yerinden
ayrı ve işyerine yakın bir kreşin işveren tarafından ku
rulması zorunludur. Kreşin işyerine olan uzaklığı 250
metreyi geçmeyecektir.

c) a ve b bentlerindeki koşullara uygun olmak
üzere birden fazla işveren tarafından ortaklaşa bir em
zirme odası veya kreş kurulabilir.

d) a ve b bentlerinde belirtilen uzaklıkta özel
veya resmi yahut hayır teşekküllerine ait ve bu tüzük
hükümlerine uygun nitelikte kreşler varsa, işverenler;
bu nevi kreş idareleriyle anlaşmalar yaparak, buralarda
7. maddenin (a) bendi uyarınca kreşlerden ve emzirme
odalarından yararlanacakların 0-6 yaşındaki çöcukla-

(Devamı arica sayfada)

11



nnm bırakılmalarını ve bakılmalarını ve bir yaşından
küçük çocuklarını emzirmelerini sağlayabilirler.

e) işveren tarafından taşıt sağlandığında, yuka-
rıki bentlerde belirtilen uzaklıklar en çok 100 metre
olabilir.

EMZİRME ODALARI VE KREŞLERDEN
yararlanacaklar:

madde 7 —

a) Emzirme odaları ve kreşlere, 6. maddede be
lirtilen yaşlarda olmak üzere o işyerinde çalışan ka
dın işçilerin çocukları ile aynı işyerinde çalışan erkekişçilerl^n annesi ölmüş veya velâyeti babaya verilmiş
Çocukları kabul edilir.

b) Emzirme odaları ve kreşlerde, kayıtlı bulunan
çocuklardan ve görevlilerden başkasının yatması veya

İM k.da. »i." ve,,
mama çocuklarıyla 2-6 yaşındaki oyun çocukları bir
birinden ayrı bulundurulur. . ,

d) Çocuklar, emzirme odalarına veya kreşlere işçi
anneler veya velâyet hakkı kendisine verilmiş baba arr„.ndan i.b,„ ,.pei,d.e ^.0. Anne, ,
ara dinlenmelerinde çocukların, gorup. takımlarıyla ıgltenebilirler. Ancak, emzirme odaları ve kreşlerin d -
siplin ve idaresine ilişkin olarak konulmuş olan ku a
lara uymak zorundadırlar. İşçi anneler veya velayet
hakkı kendisine verilmiş babalar işin bitiminde evleri
ne dönerlerken çocuklarını alıp götürürler.

MADDE 8 —

a) Emzirme odaları ve kreşlerde kabul edilen
çocuklar için örneği bu tüzüğe bağlı 1 numaralı kayıt
ve kabul defteri tutulur.

b) Emzirme odaları veya kreşlerden yararlanan
çocukların, annelerinin veya annesi ölmüş veya velâ
yeti babaya verilmiş çocukların babalarının işten ayrıl
maları veya çocuğun hastalanması gibi nedtnierle em
zirme odalarından veya kreşlerden tamamen ayrılmala
rında, ayrılış nedeni, tarihî, kiminle çıktığı muşahade
kâğıdı ile kayıt ve kabul defterine işlenir.

Çocuğun 12'nci maddede belirtilen özel dosyası,
diğer müessesece istenildiğinde gönderilmek üzere,
arşive kaldırılır.

EMZİRME ODALARI VE KREŞLERİN SAĞLIK
VE teknik nitelik ve KOŞULLARI :

MADDE 9 — Emzirme odaları ve kreşlerin sağ
lık, teknik nitelik ve koşulları sağlığı koruma gerekleri
gözönünde bulundurulmak ve çocukların hava ve güne?
ihtiyaçları da sağlanmak kaydiyle aşağıda belirtilmiş
tir :

a) Emzirme odaları ve kreşlerdeki yatak sayısı,
kadın ve kendisine velâyet hakkı- verilmiş eerkek işe
sayısının en az yüzde onu oranında olacak ve ihtiyaca
göre artırılacaktır.

b) Emzirme odaları ve kreşlerde, çocukların

sağlık durumları anlaşılıncaya kadar tecridi için, yete
ri kadar bölme (box) bulundurulacaktır.

ç) Emzirme odaları ve kreşlerde, meme çocuk
larının anneleri tarafından emzirilmeleri için özel bir
yer ayrılacaktır. Anneleri geldikçe çocuklar, yatak oda
larından hemşire veya çocuk bakıcısı tarafından alı
narak, bu yerlerde annelere emzirilmek üzere verilu-
cek ve emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarj-
fından alınarak, gerekli temizlik ve bakımları yapıl
dıktan sonra yataklarına bırakılacaktır.

d) Emzirme odaları ve kreşlerde, anneler ve per
sonel içi nihtiyaca yetecek kadar, müstakil tuvalet ve
lavabo ile her on yatak için birer hesabiyle çocuk yı
kanabilecek banyo ve çocuk yatak odalarında da birer
akarsu ve lavabo tesisleri, kreşlerde ayrıca tuvalttier
bulundurulacaktır.

Bu gibi tesislerin, kirli su mecralarının, emzirme
odaları ve kreşler ile müştemilatım.1 havasını ve sağlık
şartlarını bozmayacak şekilde, temiz ve düzenli yapıl- ^
ması gereklidir.

e) Emzirme odaları ve kreşlerde, çocukların ma
malarının ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası,
dağıtımı, yedirlmes ve levazımın temizlenmesi içi,ı
uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulundurula
caktır.

f) Emzirme odaları ve kreşlerde, yatak odala
rından ayrı bez değiştirme odaları olacak ve bu oda
larda, masa veya şezlong gibi ' eşyalar ile çocukların
temiz ve kirli bez ve çamaşırlarının ayrı ayrı muha
fazası" için gerekli dolap ve kaplar bulundurulacak ve
müesseseye ait yatak levazımı ile annelere emzirme
esnasında giydirlen gömelkler temz ve düzeni olarak
korunacaktır.

g) Emzirme odaları ve kreşlerde, çocukların ' bu
lundurulacağı odaların bol ışıklı olması, taban- alan
larının her bir çocuğa en az üç metrekare yer düşe
cek ölçüde bulunması ve htr çocuğa 3 metreküp hava
düşecek biçimde tertiplenmesi gereklidir.

Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek, ko
laylıkla silinip temizlenebilen bir maddt ile döşene
cek, duvarlar ve bölmeler tabandan itibaren yeterli bir
yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir madde ile
boyanacak veya kaplanacak, odaların yapısı ve eşyası
toz tutmayacak şekilde düz ve basit olacaktır. Çocuk
karayolları ve komidinleri, mümkün olduğu kadar ma
denî olacak, karyolaların ayarlanabilen yüksek korku-^
lukları bulunacak ve temiz ve boyalı bir halde muha
faza edilecektir.

h) Kreşlerde, çocukların oynabilmeleri. gerek
tiğinde temiz hava ve güneşten yararlanabilmeleri için
yeteri büyüklükte bir avlu ve bahçe bulunacak ve bu
bahçede, çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli
araç ve gereçler sağlanacaktır.

(Devamı gelecek sayıda)
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ASGARÎ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU
KARARI

ASGARÎ ÜCRET TESBİT KOMİSYONU KARA
RI RESMİ GAZETENİN 30 HAZİRAN 1974 TA
RİHLİ 14981 SAYİLİ NÜSHASİNDA YAYİN
LANARAK 1 TEMMUZDAN İTİBAREN MER'İ-
YETE GİRMİŞTİR. TEK TİP OLARAK TESBİT
EDİLEN ASGARÎ ÜCRET BÜYÜKLER İÇİN 40
LİRA, 16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN 34 Lİ
RA OLARAK TESBİT EDİLMİŞTİR. KOMİSYON
KARARİNİN RESMÎ GAZETEDE YAYİNLANAN
GEREKÇE KISMINA KADAR.OLAN KISMİNİ
AŞAĞIDA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

Karar tarihi: 28.6.1974

Karar No : 6

1475 sayıl ı iş Kanununun 33. maddesi u-
yarınca, hizmet akdi i le çal ışan ve bu Kanun
kapsamına giren işçilerin, gemi adamı ve ga
zetecilerin asgarî ücretini saptamakla görevli
Asgarî Ücret Tespit Komisyonu 5.4.1974 tari
hinde başladığı çalışmalarını 28.6.1974 tarihi
ne kadar sürdürmüş ve yaptığı 14 toplantı so
nunda aşağıdaki karara varmıştır.

KARAR :

1 — Sosyo - ekonomik gelişmişlik ve pa
halıl ık durumları gözönüne al ınarak tüm ileri
kapsayan tek bir asgarî ücret saptanmasına iş
veren kesimi karşı oyları sonucu oy çokluğu
ile,

2 — 16 yaşından büyük işçilerin bir gün
lük normal çalışma karşılığı asgarî ücretlerinin
40,00 (Kırk) lira olarak saptanmasına, işveren
kesimi temsilcilerinin karşı oyları sonucu oy
çokluğu i le,

3 — 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir
günlük normal çal ışma karşı lığı asgarî ücreti
nin 34,00 (Otuzdört) lira olarak saptanmasına
işveren kesimi temsilci lerinin karşı oyları sonu
cu oy çokluğu ile,

4 — Bu kararın 1475 sayı l ı iş Kanununun
33. maddesi ve Asgarî Ücret Yönetmeliği uya
rınca gerekçesi ile birlikte Resmî Gazete'de
yayınlanmasına oybirliği ile,

KARAR VERİLDİ.

GENEL BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI :

(Sayfa 5 den devam)

Yapılacak yegâne hareket her ne pahasına olursa
olsun petrol şirketlerini acilen devletleştirmektir.

Kıymetli arkadaşlarım.

Senelerden beri hükümet yetkilileri kendi mensup
larına memurlarına daha iyi imkânlar getirebilmek için
gayret gösterdikleri muhakkaktır.

Bu deverde işçiden yana hükümet olduğu progra
mında görülen iktidar partisinin aynı hataya düşerek
memurlara değişik imkânlar tanıması bizleri şaşırtmak
tadır.

Sınıf farkını kabul etmeyen bir iktidar farkına
varmadan sınıf farkı mücadelesinin körükleme duru
muna düşmüştür. Bizler sendikacı olarak sınıf farkını
açıkça görmemize rağmen örgütlerimize yapmış oldu-
lumuz telkinlerde bunun senelerce sakladık. Sınıfsız
bir kitleyiz ilkesini yerleştirmeye çalıştık.

Hattı zatında memur arkadaşlarımıza 5 gün çalış
mayı çok görmemekteyiz. Yalnız hükümetler kanunlar
çıkartırken memurlarına kesin hükümler işçi kesimine
elastiki hükümler getirmeye hakları yoktur kanaati için
deyiz.

Evet bizlerde iş kanunu ilgili maddesindeki esnek
liğe dayanarak üyelerimize 5 gün çalışma imkânlarını
çok seneler evvel tanıdık. Yalnız çalışma saatimiz 48
saatten aşağı değildir.

Bu İmkânları alabilmek için GREVLER, LOKAVT
LAR oldu. Memleketin iş gücü bakımından büyük ka
yıplara uğrayarak alınan bu haklar şimdi kanunla me
murlara verilmesi memnuniyet vericidir.

Bu hakkı işçi kesimi olarak kıskanmıyoruz. Yal
nız bundan böyle aynı saat üzerinde sendika olarak di
reneceğiz. Ve böylece daha binlerce saat iş kayıbı o-
lacağını yetkililerin şimdiden bilmesini faydalı buluyo
ruz.

Kaldı ki; Türkiye yakın bir gelecekte ortak paza
rın tam manasıyla üyesi olma durumundadır. Ortak
pazar ülkeleri 1975 tarihinde tümü ile 40 saate düşe
ceklerini bildirmektedirler.

Diğer yönden Amerika dünya ekonomisine haki
miyetini saptarken çalışmalar günde 8 saatten 3 gün
olarak senelerce evvel tatbik etmiş bunun öncülüğünü
de otomobil sanayi yapmıştır.

Bu günlerde Amerika'da sendikalar çalışma saa
tini 35 saate düşürmek için çalışırlarken sendikacıla
rın ülke ekonomisini düşürmediklerini söylemek her
halde gerçeklerle bağdaşmaz.

Türkiye'de çalışma saatleri 1936'larda 48 saat
üzerinden yürürlüğe girmiş ve halen işverenler tara
fından aynı şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır.

(Devamı gelecek sayıda)
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YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
(Baştarafı 9'da)

gerekli uğraşlarda bulunacağımızı kesinlikle ifade et
mek isteriz.

HAYAT PAHALILIĞI :

Asgarî ücretin çıkniasına rağmen hayat pahalılığı
işçi kesiminde ve dar gelirli vatandaşlar için çekilmez
bir hal almıştır. Ücretlerin fiyatları önüne gideceği
vaadinde bulunan yetkililerin bu vaatlerini bir an önce
yerine getirmesini istemekteyiz. Hayat pahalılığı kar
şısında işçi memur, köylü, emekli, dar gelirli bütün va
tandaşların hiç olmazsa asgarî geçimlerini temin ede
cek acil tedbirler almak zamanı gelip, çatmıştır. Bu
husus bir nevi yaşama veya yaşamama mevzusu ol
muştur. Sınıflar arasında aşılmaz büyük farklar her ge
çen gün artmaktadır. Yiyecek ve asgarî giyecek ihtiyaç
larının da birbirlerine imrendirecek ortamdan çıkartıl
ması gözönüne alınmalıdır.

MONTAJ SANAYİ VE PETROL SORUNU :

Yıllardır, montaj sanayi büyük bir değişikliğe uğ
ramadan devam etmektedir, örgütümüzün esas görüşü
senelerden beri montajdan acilen yerli imalata geçil
mesidir. Son plan devresinde bile geriye itilen bu ko
nunun gerçekleşmesinin uzatılması memleket menfaat
lerine aykırıdır. Önerdiğimiz konu ülkenin çıkarları ba
kımından sabırsızlıkla beklenen bir husustur. Artık
dışa bağlı bir sanayiinin bize faydası yoktur. Ortak
Pazara tam üye olduğumuz zaman dış üretimle reka
bet edebilecek hale gelmemiz yerli üretime gerek nis-
bet olarak ve gerekse kakide olarak tam kapasite ile
geçmemiz mümkün olacaktır. Ayrıca yabancı şirketle
rin ekonomimizdeki menfi tesirlerinin izalesi için kendi
kaynak ve imkânlarımızın seferber etmek için sayısız
faydaların olduğunu söylemek bile lüzumsuzdur.

Dünyada olduğu gibi yurdumuzda da petrolün
önemi açıkça ortaya çıkmıştır. Petrol istihsal eden
memleketlerin ve yabancı petrol şirketlerinin sorun ü-
zerindeki tek taraflı kararları Türk ekonomisinin olum
suz yönlere itecek şekle vardırmıştır. Bunun yegâne
çaresi yerli petrol üretimimizin gene kendi imkânları
mızla yurt ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirilme
si zorunlu bir hal almıştır. Ege'deki petrol arama izi-
nini maksatlı olarak dış kaynaklarca bilhassa Yunanis
tan tarafından istismal edilmesi sabrı taşıracak hale
gelmiştir. Hükümetin bu konudaki bütün iyi niyetli uğ
raşlarını, kararlı tutumunu aynen desteklemekteyiz.
İcabında bu uğurda canımız ve mevcut tüm malı ola
naklarımızda destekçi olduğumuzu kamu oyuna bildi
ririz. Bu konuda Millî Petrol Şirketlerinin çalışmaları
na öncelik tanınmasına ve her geçen gün olumsuz tu
tarlarını ortaya koyan yabancı şirketlerin millîleştiril-
mesini istemekteyiz. Sonuç olarak dış temasların hü
kümet olarak kritik devresinde parlementonun yaz tati
lini ertelemesi ve bu arada işçi kesimini alâkadar eden
kanunların çıkartılma yoluna gidilmesi işçi kesiminde
büyük memnuniyet yaratacaktır.

Genel Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan; Aydın ÖZEREN
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Kıbrıs harekatı
ve yerli harp

• •

sanayiimiz
Mehmet ARAS

İçinde bulunduğumuz olağan üstü hal nedeniyle
ulusumuzun bütün fertleri ordumuzun araç ve gereçle
rinim arttırılabilmesi için yoğun bir kampanyaya giriş
miş bulunmaktadır. Bu yardımlara işçisi, memuru ma
aşları ile işvereni, esnafı kazançları ile köylüsü de hiç
değilse ambarındaki 1 kilo ekiniyle katılmaktadır. Bi
zim Türk milletinin millî duyguları şahlandığında sır
tındaki ceketini, ayağındaki, pabucunu parmağındaki
yüzüğünü, kolundaki bileziğini dahi tereddütsüz seve
seve verebilecek manevî güce sahiptir. Bunun örne
ğini de yakın tarihimiz kaydetmiştir.

» Ulusça başlatmış olduğumuz bu kampanya ön
tedbir olarak çok faydalı ve kıvanç vericidir, ancak
asıl olan bu yardımların devam etmesidir. Gün gelecek
bu içinde bulunduğumuz atmosfer düşecek ve bu yar
dımlar da kesilebilecektr. Yarın herhangi bir harekette
Amerika ya silâh ver de savaşalım demememiz için
yerli harp sanayiimizin kurulması artık şart olmuştur.
Bir ata sözü vardır. (Elden gelen öğün olmaz o da
vaktinde bulunmaz). Bunun acısını ve şantajını bizlere
1963 ve 1967 yılları göstermiştir. Yerli harp sanayi
mizin kurulması oldukça güç ,bir iş, yatırım için mil
yarlarca lira gerekli, fakat bu rakamlar biz Türk mil
letinin gözünü hiç bir zaman ürkütmemeli. Yerl i .harp
sanayiimizin gerçekleşebilmesi için hükümetimiz de
vaml ılık arzedecek şekilde tek bir rakam tesbit edip
işçinin memurun maaşından, köylünün emlâk vergisine
işverenin kurumlar vergisine, 125 lira yıllık vergi ve
ren tüccarın da kazancından olmak üzere Hava ve De
niz Kuvvetleri adına cüzi bir rakam tesbit etmeli. Ay
rıca tekel maddelerine eskiden olduğu gibi Millî Sa
vunma vergisi dahil diye bir meblağ koyacak olursa
buna ulusumuzun fertlerinin hiç birisinin itiraz edeceği
ni sanmıyorum. Harp sanayiimiz dışa bağlı olmadığı
zamanda hiç bir devletin başbakanı ingiltere Başba
kanının, Başbakanımıza küstahça ve hayasızca sorduğu
gibi: Sizin çıkarma ve indirme yapabilecek gücünüz
var mı? diye soramıyacak. Çünkü o zaman uçağımızı,
tankımızı, topumuzu, havanımızı, roketimizi kendimiz
yapacak dünyanın hiç bir devietine de minnet etmiye-
ceğiz. Gerektiğinde de kimseden taiimat aimadan kim
se üe istişare yapmadan kendi meşru hakkımızı ken
dimiz kullanacağız.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

{Baştarafı 7'de)

pılması,
— Evlenen üyelere, 6 gün ücretli izin ve 750

TL. yardım yapılmasına,
— Doğumu olan üyelere, 3 gün ücretli izin

ve 450 TL. yardım yapılmasına,
— Üyenin ölümü halinde varislerine 3000

TL. verilmesine,

— Üyenin yakınlarının ölümü halinde üyeye,
3 gün ücretli izin ve 500 TL. verilmesine,

— Üyelere iş güvenliği ve iş emniyeti ile il
gili giyim yardımlarının dışında 150 TL.
değerinde bir çift ayakkabı verilmesi.
Kabul edilmiştir.

MES MAKİNA VE ELEKTRİK
SANAYİ A.Ş.

Kartal - Cevizli'de kurulu bu işyeri işvereni
arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşme
sinde, uyuşmazl ığa gidi lmiştir. Uzlaştırma top
lantısına işverenin katı lmaması neticesi sen
dikamız grev kararı almıştır.

Kanunun boşluklarından istifade eden iş
veren bu arada işyerine yeni işçi almış ve gö
revi dışında olmasına rağmen imza toplatarak
grev oylaması istetmiştir. Grev oylaması so
nucu az farkla kaybetmemize rağmen, iş mah
kemesi kanal ı i le itirazımızı yapmış bulunmak
tayız. Kanunun âmir hükmüne rşğmen 3 iş gü
nü içinde mahkemenin karar vermesi iktiza e-
derken, davayı 9 Ağustos 1974 tarihine ertele-
miştir. Bu da memleketimizde kanunların ne
şeki lde tevsir edildiğini açıkça göstermekte
dir.

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI
BÖLGE DEPO ve TAMİRHANE
Müdürlüğü

istanbul Londra Asfaltı üzeri Bakırköy'de
kurulu bulunan S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamir
hane Müdürlüğü işyeri işvereni arasında uzun
zamandan beri devam eden ve neticede uyuş
mazl ığa intikal eden Toplu Lş Sözleşmesi, sen
dikamızın müracaatı üzerine 3. tarafsız aracı
nın iş mahkemesi kanal ı ile seçilmesi istemi
neticelenmiş ve Av. Ercüment Pala tayin edil
miştir. Ancak bu arada işveren vekili ve yar

dımcıları , iş yerinde sözleşmenin kendi istem
leri dahilinde kabul edilmesi için üyelerimize
türlü baskılar yapmaya ve hatta iş akitlerinin
fesh etme tehditlerinde dahi bulunmaktadırlar.

Sendikamız bu duruma derhal müdahale
etmiş ve ilgili yerlere konu telgrafla bildiril
miştir. Aynı zamanda işyerine gidilerek üyele
rimize son durumlar hakkında bilgi verilmiştir.

DEVAM EDEN SÖZLEŞMELER :

AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OMTAŞ, OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAM! SAN. ve TİC. A.Ş.
ALDIKAÇTILAR DEMİR ÇELİK ve
DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Kocael i - Gebze'de kurulu AEG - ETİ B-
LEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyeri ile yine Geb
ze - Çayırova'da kurulu bulunan OMTAŞ, OTO
MOTİV TRANSMİSYON AKSAMI SANAYİ vs
TİCARET A.Ş. işyeri ile 2. dönem, Gebze - Ça
yırova'da kurulu ALDIKAÇTILAR DEMİR ÇELİK
ve DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyeri 1. dönem Top
lu iş Sözleşmesi müzakereleri devam etmekte
olup, her işyeri ile bugüne kadar dörder top
lantı yapılmıştır.

BİZDEN HABERLER

DOĞUM:

ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. İşyerin
de çalışan üyelerimizden,
Mustafa Fıçıcı'nın DİLEK adında kız,
Mustafa Demirsoy'un ERSUN adında kız,
Abdullah Karapınarın HASAN adında erkek
Tahir Yılmaz'ın ŞİRİN adında kız,
AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
İşyerinde çal ışan üyelerimizden.
Zeki Yalçın'ın ŞENAY adında kız,
■Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne ve
babaları tebrik eder, yavrulara uzun ve sıh
hatli ömür dileriz.

ÖLÜM:

ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyerin
de çal ışan üyelerimizden.
Hakkı Tuna'mn annesi.
Vefat etrriiştir. Merhumeyi rahmetle anar.
üyemize ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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T Ü R K Ü Z

Ezelden Türk'ün sesi kükrerdi
Bu sesi duyan yer yüzü titrerdi
Eğilir devletler boyun bükerdi
Türk geliyor çekil yol ver derlerdi

Dünya birleşmişti ne yapabildi
Türk'ün bileğini kim bükebildi
Murat'ın düşmanı Kosova'da yendi
Türk'ün imanlı kuvveti o zaman da bilindi.

Kafkasya'dan Şamil'in sesi geliyor
Çar Petro Katerinayı Baltacıya salıyor
Bozulmuş ordusu paniğe dalıyor
Onlar da Türk'ün darbesini biliyor.

Türkiyem karalar giymiş pay pay oluyor
Kahpeler kudurmuş İzmir'e doluyor
Türk'ün güneşi Samsun'dan doğuyor
Kudurmuş köpekler denizde boğuluyor.

Geçmişine bak öğren aslını
Dünya bilir senin güzel neslini
Yabancılar bozdu gidiş tarzını
Kapılma onlara koru nefsini.

Hamza SEVER

Makine Takım Endüstrisi

■  ,f

KAHRAMANLAR VATANI

Gördün mü alçak Yunan kahramanlığı
Yirminci asırda toprağına toprak katanları
Bu bizim ecdatımızdan kalmıştır
Bize uzanan elleri kırma hüneri.

I.V-

p

t

Uyudu mu sandınız Asil Türkü
Unuttunuz mu Fatihleri, Alpaslanları
Vatanımıza göz dikildi mi
Hatırlarız Ulubatlı Hasan'ı, Barbarosltrı

Unuttun mu Türkün sillesini
Verir sana iki asır daha dersini
Eğer değiştirmezsen kancık tutumunu
Alırsın Mehmetçikten dersini...

Mustafa İNCESU
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Soldan sağa: 1) Anayasamız bakımından
halen devletin icra organı başındaki kişi . 2)
Şair - Fiyakal ı bir şekilde. 3) Tersi bulgurun
daha ufağı - Bir şeyi didiklemek. 4) Kendimi
zi görürüz - Yerli mal ı simgesi - Tersi ağırl ık
birimidir. 5) Tersi ondan kopanla kıl kârdır.'
6) Sivri bir bıçakla vurmaktan emir - imha et
mekten emir. 7) Arka olmayan - Tersi çarşı
dan bir tane al ınıp evde bin tane olan meyva -
İsim - Tersi iskambilde bir kâğıt. 8) Yassı kı
l ıç - Bir erkek ismi. 9) Temizletmekten emir -
İsyankâr arkadaş. 10) Çekingen bir havandan
çoğul. 11) Zaman ölçüsü - Bir geyik cinsi -
Bir peygamber. 12) Bir hastalık çeşidi - Tür-
kiyenin güzel yerlerinden biri.

Yukarıdan aşağıya : 1) Bir hava taarruzun
da kentimizde ilk korunacak yerlerden biri. 2)
Tersi astarın teisi - Valide - Tersi çoğul eki.
3) Tersi çamaşır levazımatıdır - Tersi yüzde
bulunur. 4) Boyun tersi - Tersi kimyevi bir
maddeyi aramaktan emir. 5) Tersi yapuncak
üzümleri böyle olur. 6) Bir şeyi nakleden -
Uzaklık işareti. 7) Eğenin kabadayılarına veri
len lâkap - Tersi dip kısım. 8) Kitaplara yapı
l ır - Bir deniz teknesi elde eden. 9) Sıkıntı, ız-
dırap - Rusya'da bir liman. 10) Temizlik mal
zemesidir- Bir silâh - Bir hitap şekli. 11) Ter
si tütün deposu - Notada duraklama işareti -
Tersi akıl. 12) Sendikalardan birinin adı - Ter
biye.

Geçen sayım zdaki bulmacanın çözümü :

Soldan sağa : 1) Abbasgil - Açı. 2) La - Ka
- Bitlis. 3) Türkiye - La. 4) Ira - Reşat - Em.
5) Nam - Af - Kil. 6) Safi - Aka. 7) Adak -
Lut - Tur. 8) Şayan - Site. 9) Alın - Bu - Afay.
10) Ka - Bilenen. 11) Karat - La - At. 12) Kay -
X - Nani.

Yukarıdan aşağıya : 1) Altınbaşak. 2) Ba -
, Ra - Dalak. 3) Tamsayı - Ak. 4) Akü - Akan -

Ra. 5) Sarraf - Bay. 6) Kefil - Bit. 7) ibiş
Usul. 8) Liyakât - E'l. 9) Tetik - Sanan. 10)
Ai - Lâtife. 11) Çile - Utanan. 12) Isamlerey
- Ti.

Dırlama, hırlama...
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