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S U N U S
Türkün zaferlerini kapsıyan Ağustos gene Kıbrıs

konüsu ile dolu olarak geçti. Bu arada otuz Ağustosu
da daha anlamlı olarak coşkunlukla kutladık. Birinci
barış hareketi sonucu 8 Ağustosta Cenevre'de görüş
melere kırıtarak oturan Yunanistan görüşmeleri çıkma
za itmeye yeltenirken en güzel cevabı gene Türk Or
dusundan aldı. Batı kapitalizminin abartarak şımarttığı
Yunanlı çocuğu kaçamak noktalar ararken 14 Ağustos
ikinci barış hareketi ile tüm olanaklardan mahrum ol
duğunu gördü. Bu sefer kendisini körü körüne tutan
ve şımartan devletlere küstü. Kendi tutarsızlığını ve
haksızlığını bu suretle örtmeye yeltendi ama hakikat
leri bu manevralar gideremedi. Kıbrıs ta Rumların in
safına terkedilmiş Türklerden bir kısmı daha barış gö
türen Türk askerlerinin güvencesi altına alındı. Birçok
Türk bölgeleri daha romlardan temizlendi. Ancak az
gın romlar savaş meydanlarından kaçarken geride kin
nefert ve vahşet bıraktılar. Türk müdahalesini bu vah
şeti görünce hâlâ bu fikirlerinde haklı olduklarında
İsrar edebilecekler mi? Masum ve müdafasız sivil hal
kı en vahşi usullerle öldürdükten sonra çukurlara çöp
gibi gömmek acaba yirminci asırda rumlardan başka
kimler tarafından yapılabilir?

Bütün bu sorunlar ortada ve çözüm beklerken»
bütün barışçı yolları denemekte kararlı olan bizlerin
sabrı ne kadar devam edebilecektir. Gerilla savaşı teh
didi de son bir iki olayla balon gibi söndü. Bundan
da gerekli cevabı alan rumlar gene de tutumlarından
vaz geçmezlerse günah kendilerinin olacaktır. Temen
nimiz Kıbrıs'ta insanlık dışı tutumlarla vahşet saçan
sürülerin akıllarının başlarına gelmesidir. Rumların

arasında aklıselim sahibi kişilerin hâlâ var olduğu te
mennisi ile konunun insanlığa yaraşır bir şekilde ba- -
rışçı yollarla tatlıya bağlamak dileğimiz olacakhr. Kıb
rıs konusunun tüm aktüalitesi ile kamu oyunda yer al
ması sebebi ile dergimize gönderilen şiir ve yazıları
ile rki sayfalarımızda sunmaktayız.

Sendikamızın toplu görüşme çalışmaları gene ağır
lığı ile devam etmektedir. Bu arada Aldıkaçtılar söz
leşmesi anlaşma ile bitirilmiştir. Omtaş. A.E.G. Eti vs
S.S.Y.B. Bölge tamirhane müdürlüğü işyerleri için an
laşma olanağı bulunamadığından, bu işyerleri için grev
kararı alınmıştır. Elektrofer işyeri içinse yetki alınmış
olup görüşmelere başlanacaktır. Bunlarla ilgili haber
lerimiz ilerki sayfalarda yer almaktadır.

Hukuk köşemizde toplu iş sözleşmelerinin tatbika
tı ile ilgili iki yargıtay kararı yer almaktadır. Ayrıca bu
sayımızda tüzükler sayfamızda geçen sayıdan devam
eden tüzük yer alacaktır.

Sosyal Sigortalar Kurumunun yemek vesair yar
dımlardan prim uygulaması hakkındaki genelgesi okur
larımızın istifadesine sunulmaktadır.

Bu sayımızı da tüm Kıbrıslı soydaşlarımıza ve
insanlığa barış dileğimizle sunmaktayız.

OTOMOBİL-IŞ



Otomotiv Sanayii
Kalkınmanın başlıca unsurunun sanayileş

me olduğu gerçektir. Ancak bir hareketin tat
bikine geçmeden önce, bir program yapılması
ve buna göre hareket edilmesi en doğru yol
dur.

İşte, gel işmekte olan ülkemizde de kalkın
ma için sanayileşmeye önem verildiği, bu hu
susta kademeli olarak kalkınma plânları ya
pıldığı ve uygulamaya yıllardır devam edildi
ği bilinmektelir.

Dikkat edilirse, kalkınmış bulunan ülke
lerde, ağır sanayi ile otomotiv sanayii ön sı
raları teşkil eder. Ülkemizde ağır sanayi; ismin
den de anlaşılacağı gibi, ağır ağır ilerlemekte,
otomotiv sanayii ise gerçekten hızlı adımlarla
gelişmektedir. Fakat son günlerde otomotiv
sanayiinde, bazı oyunların döndüğünü, bu du
ruma da hükümet edenlerin maalesef kayıtsız
kaldıklarını sezinlemekteyiz. Şöyleki: Otomotiv
sanayii bilindiği gibi montaj sanayinden, ka
demeli olarak yerli imalât sanayiine geçişi he
deflemiştir. Montaj talimatnamesi, vasıtaların
montajında kullanılacak parçaların yüzde ola
rak yerli miktarının artırılmasını öngörmekte
dir. Ve her geçen gün bu oran artmış ve bazı
vasıtalarda yerli oranı yüzde 80'e yaklaşmış
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tır. Tabii, bu durumda ithal edilen parçalar a-
zalmakta olup ithalâtçıların işine gelmemek
tedir.

Şimdi se görüyoruz ki, otomotiv sanayii iş
verenleri yapılmakta olan vasıtalarda model
değişikliği yapmakta ve dolayısı ile yerli oranı
azaltmaktadırlar. Yani demek oluyor ki otomo
tiv sanayii tekrar başladığı yere dönmektedir.
Halbuki bugün otomotiv sanayiinde en fazla
yapı lmış vasıta (tek model için) daha elli bi
ne gelmemiştir. Yeniden bir model değişikl iği
bütün imalat sistemini değiştireceğinden, ya
pılmış bulunan kalıpların heba olacağı mu
hakkaktır. Ayrıca, asıl önemlisi, ithahi oranının
fazla olması nedeni ile, ithalâtçıların kâr oran
ları yükselecek, buna karşılık otomotiv sana
yiine bağlı yüzde yüz yerli yan sanayi zor du
rumda kalacaktır.

Bu durumda ilgililerin, dikkatle hareket et
meleri gerekmektedir; Esas hedef ' sanayide
yerli üretimi zamanla artırmak olduğuna gö
re otomotiv sanayiinde model değiştirerek
yerli malzeme oranını ülkemiz aleyhine azalt
mayı önliyecek tedbirleri bir an önce almak
gereklidir.



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

sözleşmesi Sendikamız tarafından yapılmış işyerlerine öncelik tanınacaktır. Yeni iltikıaklar ise
peyderpey dergimizde yayınlanacaktır.
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Fabrikanın umumi görünüşü.

Türk Otomotiv Endüstrileri Â.Ş.
Kısa adı TOE olup, 1 Temmuz 1955 tari

hinde Federal Türk Kamyonları A.Ş. olarak ku
rulmuş, 1960 yı'mda American Federal Truck
Company'nin lisans anlaşması iptal edilerek,
"Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş." ünvam al
tında faaliyetine devam etmektedir.

1963 yıl ında şirketin 40.000 milyon hisse
sinden 37.420 milyon hissesi O.Y. Kurumu ta
rafından, satın alınmış ve aynı yıl A.B.D. deki
International Harvester Export Company'ye %
10 oranında hisse senedi satılarak lisans, or
taklık ve işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Şirketin 20 milyon TL. olan kuruluş serma
yesi 1966 yılında 50 milyon TL. na ve 1969
yılında da 85 milyon TL. na çıkartılmıştır. Ha
len şirketin 85 milyon TL. olan sermayesinin
150 milyon TL. na çıkarılması kararı alınmış
olup, buna ait kanuni işlem ve formaliteler yü
rütülmektedir. Şirket sermayesinin %86,97'si
Ordu Yardımlaşma Kurumu'na, % 2.97'si Ma-
kina Kimya Endüstrisi Kurumu'na, % lO'u Ya
bancı Ortak International Harvester Company'e
% 0.37'si de diğer iki ortağa ait bulunmakta
dır.

Fabrika Çayırova'da 238.720 M2 arazi ü-

zerine kurulmuş olup, bunun 28.070 M2'sinı
kapalı sahalar teşkil etmektedir.

Şirket, Esas Mukavelenamesinin 4. madde
sinde öngörülen kuruluş gayesine uygun ola
rak, otomobil hariç, karayolları taşıtları ve zi
raat traktörleri ile bunların aksam ve yedek
parçalarını imal ve monte etmektedir.

Şirketin araç montaj kapasitesi, istanbul
Sanayi Odası'nın tespit raporuna göre 300 ça
lışma işgünü için ve günde 20 adet hesabı ile
6000 adet yıldır. Yan sanayi mamulleri kapasi
tesi ise adet / yıl olarak radyatör imalâtı
10.800, jant imalâtı 38.400, şasi imalâtı
21.000, yakıt deposu 25.000, ön ve arka tam
pon 48.000'dir.

Şirkette halen 980 personel çalışmaktadır.
Sendikamızla, 1.5.1971 ve 1.5.1973 tarih

lerinden itibaren yürürlükte o'an iki dönem
toplu - iş sözleşmesi aktedilmiştir. Sendikamı
zın işyeri temsilcileri aşağıda ad ve soyadları
yazılı üyelerimizden teşekkül etmiştir.

Baş lemsilci ; İbrahim Sever
Temsilci : ismail Karabulut
Temsilci ; Mesut Konuk • ,
Temsilci : A. Kerim Altan



Genel Başkanın açış konuşması
(Geçen sayıdan devam)

Takdir edilmelidir ki 1936 da işçinin 48 saat hat
talik çalışması bir nimettir. Bundan ancak Devlet Sek
töründeki işçiler faydalanıyordu.

Aynı kanun yürürlükteyken mektepten yeni mezun
olmuş olan genç bir işçi olan ben 147'lerden 1953'e
kadar yani Özel Sektörün fabrikasyon çalışma sistemi
ne girinceye kadar 48 saatin üstünde çalıştırıldık.

Bütün beni makranlarımda devlet kesiminin dı
şında böyle çalıştırıldılar. Acaba o zamanlarda bu ka
nun yürürlükte değil miydi? Sendikacı olarak allerji-
yi üstümüze çekmenin bir yönü de sözleşmelerle 5 gün
çalışma imkânları sağlamaya uğraşmamız 1969'larda
yapılan Türkiye'deki tüm sözleşmelerde haftada 2 gün
tatil uygulaması % 3'ü geçmezken, Otomobil-iş Sen
dikasının sözleşmelerinde bu konu % 9'a çıkmıştı.

Raporda görüldüğü üzere bugün bu seviye % 48't
yükseltilmiş, bu arada iş saatleri bazı işyerlerimizdt
45 saate düşürüierek % 13,4 seviyesine gelinmesi ba
şarılarımızın en büyüğü olarak nitelemek icap eder.

Bunları söylerken teşkilâtımızın reklâmını yapmak
tan ziyade şunu belirtmeye çalışıyoruz. Bu Genel Ku
rulumuzu izleyen işveren temsilcileri diyebilirler mi

iş saatlerimiz 45 saate düşmekle işyerimizin randı
manı eskisinden aşağı düştü. Eğer böyle olsaydı bu
hakkın alındığı sözleşme devresinden sonra yeni ücret
zamları veremezlerdi.

Kâr edemeyen müesseseler ücret zammı verme

olanağına sahip olmadığı söz götürmeyen bir gerçek
tir. otomobil - iş Sendikası adına diyoruz ki, Türki
ye'de 2 gün hatta tatili ve memurlara tanınan 40 saa
tin uygulanmasını işçilere de istiyoruz.

İş randımanı işyerinde çok kalmakla değil dinlen
miş ve dinç olarak hayat pahalılığı düşüncesinden
azade çalışmayla netice alınacağını her zaman ve her
yerde ispatlamaya hazırız. Geri kalmış ülkeler arasın
dan kurtulabilmek çok iş saati ile neticeleneceği şim
diye kadar yapılan tatbikatlarla elde edilemediğine gö
re kalkınmamız için çalışma saatinin artmasından çok
kısa sürede emeğin işe dönüştürülmesini öneriyoruz.

Ve misal olarak yabancı ülkedeki işçilerimizin ça
lışma koşullarını aynı vatanın çocukları olarak evinden
ve yurdundan ayrı dış ülkelerdeki vermiş oldukları
randımanı gösteriyoruz.

Geri kalmışlığın sebebini işçilerde değil işveren
lerde aranmasını açıkça beyan ederlerken boş nasihat
ler bırakıp devletin çalışanlara aynı hakları getirmesini
öngörüyoruz.

Kıymetli arkadaşlarım.
Uzun süreden beri verilen bütün sözlere rağmen

işçi memur ayırımı ve af konusunda kamu oyunun göz
leri önüne serilen gerçeklere az da olsa değinmek is
teriz. iktidar partisinin programında bulunan af ve işçi

Otomobil-iş Genel Başkanı A. Aydın OZEREN

memur ayırımı halen istenilen neticeye ulaşamadığı
ortadadır.

Senelerden beri işçi memur ayırımı için yapılan
uğraşmalar hükümet yetkilileri tarafından ertelenmiş
işçiler olarak işçiden yana bir hükümetten bekledikleri
konuların çıkmasını gecikmesi işçi camiasında üzüntü
yaratmaktadır. Daha evvel de zaman zaman bu konu
hakkında genel greve gidilmesi söz konusu olmuşken
eski iktidarlar zamanında yapılmayan bir uygulamanın
şimdi yapılması bize ters düşmekle beraber işçi hakla
rının müdafaası sırasında zaman ve zeminin aranma
yacağı da bilinmesi gerekir.

Af kanununa değinirken kanun şöyle veya böyle
çıkması anlamına girmeyeceğim yalnız tüm partilerin
seçim nutuklarında affa karşı olmadıkları genel affı
çıkaracaklarını beyan etmelerine rağmen koalisyon ku
ran aralarında her türlü protokolün evvelden yapmış
olan partilerin biel bir yerde birbirlerine madik oyna
dıklarını gördük. Demek ki patiler kitlelere hizmet et
mekten çok kendi yaşama imkânlarını ön planda dü
şünmektedirler. Af olayı bunu açıkça göstermiştir.

Ve böylece işçilerin partilerden ziyade sendikala
rına bel bağlamaları icap ettiği ortaya çıkmıştır. Biz
işçiler olarak gayet tatbiki rey verdiğimiz partiden ar
zuladığımız kanunların çıkmasını talep ederiz.

Aksi olması halinde körü körüne partilere hizmet
etme imkânının olmayacağını tüm parti yetkilileri bil
melidirler. Son günlerde bazı partilerin sendikaları ele
geçirme çalışmalarına yersiz bulmaktayım. Hangi parti
grubu olursa olsun işçi lehine parlementoya kanun tek
lifi getirmeleri vey Türk-iş'in parlementoya sunduğu
kanun tekliflerinin desteklenerek çıkartılması o parti-



nin işçi oylarının çok büyük çoğunluğunu alacağını dü
şünmeleri icap eder.

Bunun dışında yapılan çalışmalar netice verme
mekle beraber ilgili partilerin yıpranmasına sebep olur.
Biz işçiden yana hükümetleri, programı ile veya ko
nuşmalarla değil çıkartılacak kanunlara ivedilik kazan
dırılarak bir an evvel tatbikat sahasına konulması ile
kaim olduğuna İnanıyoruz.

Kıymetli arkadaşlarım.
Sosyal Sigortalar durumuna da kısaca değinmek

isterim. Bölgemizdeki hastahane ve dispanserlerin bu
devre çoğalmasına karşılık bunların bakmakla mükellef
olduğu insan sayısının büyük çapta artması sebebi ile
eski durumlar aynen devam etmektedir.

Yeni hizmete giren müesseseler ihtiyaca cevap
vermemektedir. Sosyal Sigortalar Kurumunun işçi ke
safeti olan bölgelerde senelere göre işçi artışını göz
önüne alarak bir çalışma yapılmadığından açılan has
tahane ve dispanserler her devrede olduğu gibi kifa
yetsiz kalmaktadır.

Senelerden beri şikâyetimiz aynı nokta üzerinde
birikmekte bir doktora günde 60 ile 110 hasta düşer
ken tabiî ki bu müesseseye Sosyal Sigortalar Kurumu
demeye insanın ağzı varmıyor.

Her hükümetin görüşüne göre Çalışma Bakanlığı
tesiri altında yapılan partizanca çalışmalara artık bir
son verilmeli işçiler bu kuruma ödedikleri paraların
karşılığını almalıdırlar.

Doktor sayısı her devre kifayetsiz kalmakta Sos
yal Sigortalar Kurumu, Türkiye içinde turistik yatırım
lar yapmaya para bulurken doktorun emeğini kıskan
makta hakkını vermemektedir.

Ve böylece doktorların büyük bir kısmı part time
çalışmak mecburiyetinde kalmakta, çünkü ful time ça
lışan doktordan almış olduğu eksik para 1800 TL. ci
varındadır.

Böylece part time çalışan doktor muayenehanesi
ne günde bir hasta gelse bu rakamın üstünde kazanç
sağlarken Devlet, Millet, Sakarya nutuklarıyla doktor
ları tam gün çalıştırmaya imkân yoktur.

Sigorta doktorun hakkını vermeli ve milyonlarca
liraya mal olan doktorlarımız dış ülkelere kaçırılma
malıdır.

Hattı zatında bu hükümetin ve Sosyal Sigortalar
Kurumunun asli görevleri arasındadır. Anadolu yaka
sının iş kofları itibariyle de en fazla üyeye sahip bulu'
nan sendikamız mensuplar her gün hastahane ve dis
panserlerde doktor arkadaşlarla, baş tabiblerle boğaz
boğaza gelmektedirler.

Taraflar, kendi görüş açıları ile haklılık derecele
ri tamdır. Ortada bu haksız uygulamanın sorumlusu
Sosyal Sigortalar Kurumudur.

Günün birinde bu kuruluşlarda çok müessif hâdi
seler olabilir. Her geçen gün bardak dolmaktadır. Çı
kacak hâdisenin tek sorumlusu kurum mensupları ve
bunun yöneticileri olacaktır.

Bu yalnış uygulamaya bir an evvel son verilmesini
istiyoruz. Bu arada sigortalar ile ilgili bir konuya da
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değinmeden geçemeyeceğim. Sosyal Sigortalar Kurumu
tabandaki işçilerin parasını en iyi şekilde kullanmaya
mecburdur.

Şunu akıllarından çıkarmamaları lâzım gelir. Ge
lecek günlerde yaş haddinin ve çalışma sürelerini uzat
mayı düşünmeleri Türkiye'de kıyametin kopmasını ka
bul etmeleri manasına gelir.

Zaman zaman yapmış oldukları beyanatlarda
1980 senesinde emekli olacak işçilerin maaşını karşı-
layamayacakalrını beyan ederler. Taban ücreti olan
4950 TL. hangi gereçlere dayanarak 5500 TL. sına çı
kartmak istemektedirler. Bu tek kelime ile işveren
grubu mensuplarına ve teknik tahsil yapmış gruplara ve
bir yerde de sendikacılar için mi yapılmaktadır?

Daha tabandaki işçinin binde üçü 5000 TL. sına
gelmişken Sosyal Sigortaların geleceği düşünülerek
bu oyunlardan vazgeçilmelidir.

Kaldı ki bu oyunlar yerine şimdiden alınacak bir
kararla her asgari ücret döneminde yükseltilen asgari
ücret miktarı kadar sigorta emekl ilerine aynı fark uy
gulanmalıdır.

Ancak bugün çalışan işçiler Sosyal Sigortadan
garantilerini böylece bulabilirler.

Kıymetli arkadaşlarım,
İş kolumuzdaki durumlara bir göz atacak olursak

Otomotiv Sanayiinde yeni oyunlar hazırlanmakta diğer
yandan Ticaret Bakanlığı aracıyı kaldırıyoruz, otomobil
fiyatlarını ucuzlatacağız şeklindeki konuşmaları hepsi
ters tepmiş Otomotiv Sanayi yöneticileri bu badireyi
de çok kolay şekilde atlatmışlardır. Şimdi soruyorum
aracı kalktı mı? fiyat indirileceği söylenmesine rağmen
araçlar kaça satılıyor?

Bu iş yine karaborsa iş yapanlara yaradı. Bir yan
dan daha evvel türlü sebeplerle zam yapılmayan ma-
müllere haklı olarak zam getirecektir.

Demir, lastik, cam gibi maddeler bunun içinde
olacak sonra da motorlu araçların fiyatlarını sabit tu
tacağım diyeceksin.

Bunun mantıkla anlaşan yönünü lütfetsinler sayın
Ticaret Bakanımız açıklasın. Hemen bunların ardından
traktör fiyatlarına zam getirildi. Halbuki Türkiye'nin
dış piyasadaki Türk parası karşılığı olan dolar değerin
de bir düşme olmadığına göre traktörünü Otomotiv
Sanayinde en fazla yabancı malzeme ile yapıldığı orta
dayken getirilen zammın gerekçesi nereye dayanmak
tadır.

Devlet sektöründe traktörün dışında Otomotiv Sa
nayi girmediğinden devletin satacağı traktörlerin ma
liyeti maliyet fiyatını aştığından traktöre patırtısız gü
rültüsüz zam uygulanırken, diğer Otomotiv kuruluşları
na bir kuruş dahi artış verilmedi.

Eğer Hükümet Otomotiv aSnayiindeki ücretleri
faiş buluyorsa bunun elde edilmesi için kullanılan mal
zemeye gelen zamla bu fiyata satmaları icap ediyorsa,
hükümeti nmali konuda 5 sene daha geriye gitme İm
kânı bulunduğundan yapılan bitânçolarm yanlışlığını
ortaya çıkartıp kendisine düşen hisseyi alsın. Eğer bu
nu yapamıyorsa eski fiyatlar normaldir.



eYni artışlara göre Otomotiv Sanayiine de zam
getirilmelidir. Kaldı ki; Otomotiv Sanayi daha halka
dönük halde değildir. Alıcısı binde beşi geçmediğine
göre o seviyeye çıkmış kitleye hitap etmektedir.

Bu kitle mensupları bir yerden bu araçları aslın
dan yüksek fiyatla seve seve almatkadırlar. Bu iş satıcı
ile bankalara yaramaktadır. Bankaların da ödemiş ol
duğu vergi ortadadır.

Halka dönük olmayan konularda hassas davran
mak bu sanayide çalışan işçinin alın terine göz dik
mekten başka bir anlam taşımaz. Toplu İş Sözleşmeleri
ile Otomotiv Sanayinden ne istenecektir.

Hükümetin görüşüne göre ücretler fiyatların ö-
nünde gideceğine göre istenecek ücret artışı saatte
300 kuruş civarında olmalıdır.

Fiyatlar artmadışına göre Ticaret Bakanlığı aynı
inatla devam ederse bir an bu miktar alınsa dahi kısa
bir süre sonra bunu ödeme yeteneğinden mahrum olan
müessese senelerce uğraşarak bu seviyeye çıkarttığı
mız üyelerimizin yerine asgari ücreti üye tercih ede
cektir.

Bu durum sendikaların aidat babından bir şey
kaybettirmez ama şimdiye kadar yapılmış tüm hizmet
lerin kaybolmasına sebep olur. O zaman sendikacılığın
manası ve anlamı kalmaz.

Hükümet yetkilileri şunu da akıllarından çıkartma-
malıdırlar ki, montajı dışarda yapılmış araba Türkiye'
ye sokulmaya başladığı gün 30.000 civarında işçinin
kaderi ile oynanmış olur.

Traktör hususunda yapılan hata Otomotiv Sanayi
nin diğer yönlerinde tatbik edilmemeli Otomobil - iş
Sendikasının gücü de küçümsenmemelidir. Netice ola
rak bakanlık geçerli olmayan tedbirler peşinden koşa
rak acısını işçiye çektirmemen bugünkü seviyede ra
hatlıkla sırada beklenerek satılan araçlara getireceği
zamdan büyük hisse alma cüretini gösterirse o zaman
hükümet yetkilileri mali bakımdan hükümete destek
olurlarken Otomobil işçisini de yanlarında bulurlar.

Türlü oyunlarla bazı çevrelere fırsat verip otomo
bil işçilerini sokağa dökmeye kimsenin hakkı yoktur.
Kaldı ki; bundan evvelki iktidarların yapmış olduğu tu
tarsızlıkların acısını Otomotiv Sanayinde sendikamıza
düşen payı 3000 üye üzerindedir.

Develasyon acısını ve kazığını hâlâ unutamadık.
Buna bir yenisi eklenmemelidir. Nitekimki, kulaktan
kulağa dolaşmaya başlayan Konya'da kurulacak motor
fabrikası söylentileri gün geçtikçe kuvvet kazanmakta
dır.

Bu doğrudan doğruya siyasî bir yatırımdır. Bu
hevese kapılanlara bir şeyi önermek isterim. Bazı sa
nayiler poltik olarak bölgelere dağıtıldı. Eğer tutarlı ol
saydı bugün iktidarda muhalefetteki olan parti bulur
du.

Bu oyunarı bir kenara bırakıp Türkiye'nin kaderiy
le oynanmasına müsaade edilmemelidir. Politik yatı
rımlar durumu ile zeytinciliğimiz ve meyvaciiığımız
her geçen gün kötüye doğru gitmektedir.

Konya'ya kurulması düşünülen motor fabrikası da

buğday ambarımızı yok edecek Konya sahası çok yakın
bir gelecekte çöl haline dönecektir .

İşçi her ülkede olduğu gibi tarım yerine sanayi
işçiliğini seçer. Kaidı ki makine kimya camiasında tüm
teşekküllü motor döküm atelyeleri mevcutken, bunun
geliştirilmesi düşünülmeyerek mllyonlarac dövizin tek
rar dışarı gitmesinin sebebini haklı olarak soruyoruz.

Bu tesislerin ufak bir takviye ile ihtiyaca cevap
vereceğini ispatlayabiliriz. Diğer taraftan demir sana
yinde büyük oyunlar dönmekte ağır demir ve çelik
sanayi 3'e çıkartılması çalışmaları normal hızla gitme
diğinden 3 müessesenin de bitmesi halinde yine dışar
dan demir getirmek mecburiyetinde kalacağımızı yet
kililerin bilmeleri gerekir.

Üçüncü beş yıllık plana Özel Sektördeki ark ocak
lı demir kütüğü üreten işyerlerine büyük görevler dü
şerken netice alınamayacağı daha büyük kapasitede,
enerji üretimi ve yakın yerlere bu tip işyerlerinin aci
len nakledilmesi veya büyük çapta özel sektör kuru
lukları için bu konuyu devletin desteklemesi şarttır.

Bu arada halk sektörünün büyük çaptaki ana ku
ruluşlarında devreye girmesi icap eder. Aksi halde
ortak pazar bize yarar değil zarar getirerek yeniden
kapltilasyonlaırn maddelerini dolaylı yoldan kabul et
miş oluyoruz.

Türkiye'nin gelişmesinde büyük rol oynayan as
lında küçük üniteler olaark hayatlarını idame ettirmek
mecburiyetinde kalan yakın zamana kadar dışardan it
hal edilerek getirilen malları üreten işyerlerine yardım
cı olunmalı bu tip malzeme ve parça katiyetle dışardan
ithal edilmemelidir.

Ancak bu kuruuşlar çok yakın bir gelecekte dev
kuruluşlar haline gelme şansına sahip olabilirler.

Kıymetli arkadaşlarım.
Konuşmamı bitirmeden evvel ana bünyemize az

da olsa değineceğim. Türk - İş 9. genel kurulundan bu
yana büyük değişiklikler olmuş, herkesin hörmet ettiği
büyük işçi aramızdan zamansız çekilip gitmiştir.

İşçiler olarak üzüntümüz sonsuzdur. Yegâne tesel
limiz ondan aldığımız feyzi değerlendirme imkânına
sahip oluşumuzdur.

Seneler geçtikçe muhalifleri bile onun yeri dol
mayacağına inanacaklardır. Büyük lider her zaman ara
mızda olacak ve bizden sonra gelecek işçi liderlerinin
de yegâne dayanağı olacağına İnanıyoruz.

Son günlerde bazı konular açıkça su yüzüne çık
maktadır. Koltuğunu muhafaza etmek için sözle sosyal
demokrat akımı öncülüğünü yapanlara Türk - İş Genel
Kurulunda geerkli sözleri söylemiştim.

Hepsini hurda tekrar etmeyeceğim. Yalnız tek bir
cümleyi tekrar edeceğim. Gerçek Sosyal Demokrat
Sendikacılık işçiye yapılan hizmetle ölçülür. Nitekim ki
rol kese nb uliderler teker teker düşmekte ve yerleri
ne bu konunun gerçekçileri gelmektedir.

Ve bundan böyle de aynı durum devam edecek
tir. Tabandaki işçi uyanmıştır. Safsatalara papuç bırak
ma durumu çoktan geçmiştir.

(Devamı 16. sayfada)
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Aldıkaçtılan toplü-iş sözleşmesi imzasından sonra işveren ve sendika temsilcileri toplu halde.

retil ızın veriimesıı

ALDiKAÇTİLAR DEMİR ÇELİK

VE DÖKÜM SAN. A.Ş.

Sendikamız ile Gebze - Çayırova'da kurulu
ALDİKAÇTİLAR DEMİR ÇELİK ve DÖKÜM SA
NAYİ A.Ş. işvereni arasında devam etmekte
olan 1. dönem Toplu iş Söleşmesi müzakerele
ri, tarafların anlaşması ile neticelenmiş olup
sözleşme işyerinde üyelerimizin huzurunda
28.8.1974 tarihinde imzalanmıştır.

Aktedilen yeni dönem Toplu İş Sözleşme
si, 1 Temmuz 1974 tarihinden itibaren iki yıl
süreli olup, üyelerimizin yalnız çıplak aylık üc
retlerine (1020) TL. zam yapılmıştır. Toplu iş
sözleşmesi ile yapılan zamlar 1.7.1974 tarihin
den itibaren geçerli olup, aynı tarihte tatbik
edilen asgari ücret uygulamasının üzerine ilâ
ve edilmitşir.

Bu durumda üyelerimizi ilk önce asgari üc
ret uygulaması tatbik edilmiş ve ondan sonra,
toplu iş söyleşmesi zamları tatbik edilmiştir.

Toplu iş sözleşmesi ile sağlanan diğer
haklar ve sosyal yardımların bazıları aşağıda
gösterilmiş bulunmatkadır.
— iki sendika ve iki işveren temsilcisinden

teşekkül eden DİSİPLİN KURULU,
— Dini bayramların arife günleri tam gün üc-

— Toplu çıkarmalarda ük giren son çıkar kai
desinin uygulanması,

— ihbar tazminatlarının peşin ödenerek, ka
nuni sürelere birer hafta ilâve erilmesi,

— Kıdem tazminatlarının (30) gün üzerinden
ödenmesi,

— Normal işgünlerinde yapılan fazla mesailer
% 60 zamlı ödenmesi,

— Normal işgünlerinde yapılan fazla mesailer
% 60 zaml ı ödenmesi,

— Hafta tatilleri ve genel tatil günleri , çalı
şanların ücretleri % 100 zamlı ödenmesi,

— Üyelere ayda bir yevmiye tutarında devam
primi verilmesi,

— Üyelere kıdemlerine göre yılda 12 ilâ 28
işgünü ücretli izin ve 100 TL. yol gideri
verilmesine,

— Evlenen üyelere 6 gün izin ve 850 TL. ev
lenme yardımı yapılmasına,

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere, 3 gün izin
ve 500 TL. doğum yardımı yapılmasına,

— Çocuğu dünyaya gelen üyelere, 3 gün izin
ve 500 TL. doğum yardımı yapılmasına,

— Üyenin vefatı halinde varislerine 2500 TL.
üyenin yakınlarının vefatı halinde üyeye
üyeye 3 gün izin ve 500 TL. defin masrafı
karşılığı yardım yapılması,
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— üyelere 1. yıl için 450 TL. 2. yıl 500 TL.
yakacak yardımı yapılması,

— Üyelere iş ayakkabılarının haricinde yılda
bir çift 150 TL. değerinde ayakkabı veril
mesi,

— Üyelee asgari ücret uygulaması yapıldık
tan sonraki ücretlerine, 1.7.1974 tarihin
den itibaren saatte 200 K. ve 1.7.1975
den itibaren saatte 225 Kr. zam yapılma
sına,

— Üyelere daha evvel verilmekte olan iki yıl
da bir defa 30 günlük ikramiyenin, her yıl
için 45 günlük yevmiyeleri tutarında veril
mesi, kabul edilmiştir.
SAĞLIK ve SOSYAL YARDİM
BAKANLIĞI BAKIRKÖY BÖLGE DEPO
ve TAMİRHANE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Londra asfaltı üzeri Bakırköy'de
kurulu bulunan S.S.Y.B. Bölge Depo ve Tamir
hane Müdürlüğü ile sendikamız arasında 1

Mart 1974 tarihinden beri devam eden toplu
iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuç
lanmış, durum uzlaştırma kuruluna intikal et
mişti.

Uzlaştırma kurulu kanuni süre içinde top
lanarak kararını vermiş, karar sendikamız tara
fından kabul edilmesine rağmen maalesef ba
kanlık yetkilileri tarafından kabul edilmemiş
tir.

Hükümetin gerek devlet sektöründe ve ge
rekse özel sektörde işçi hakları üzerinde mem
nuniyet verici tutumu dikkate alınırsa, devlet
sektörü olan ve aynı hükümetin S.S.Y.B. lığına

bağlı bulunan bu işyeri için yetkililerin tutumu
düşündürücüdür.

Kaldı ki ulusça içinde bulunduğumuz mem
leketin durumu her zamankinden daha fazla
çalışmaya ve birliğe ihtiyaç duyulduğu zaman
dır.

Fakat üyelerimizin haklarının zayi olmama
sı bakımından, sendikamız GREV kararı almak
mecburiyetinde kalmış ve durumu ilgili yerle
re bildirmiştir. Bu hususta üst kuruluşlarımız
dan talimat beklemekteyiz.

AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Sendikamız ile Kocaeli - Gebze'de kurulu

AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. işyeri
işvereni arasında, ikinci dönem toplu iş söz
leşmesi görüşmeleri 2.7.1974 tarihinden bu
yana devam etmekte olup, bir anlaşma olanağı
temin edilememiş ve uyuşmazlığa gidilmiştir.

Uyuşmazlığın başlıca nedenleri, kıdem taz
minatı, ücret zammı ve sosyal yardımlar teşkil
etmektedir. Uzlaştırma kuruluna sendikamızın
tarafsız aracısı sayın ilhan Dalkılıç, işverenin
tarafsız aracısı sayın Av. Orhan Demirağacı
seçilmiş olupı üçüncü tarafsız aracı üzerinde
Kocaeli Baro Başkanı sayın Av. Cemil Kara-
dılar üzerinde taraflar anlaşmışlardır. Uzlaştır
ma kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak
bu konuda kararını vermesi beklenmektedir.

Üyelerimizin haklarının alınması için, ku
rul kararını beklemek durumunda olup gerekir
se kanuni hakkımız ilan GREV uygulamasına
geçilecektir.

(Devamı 15. sayfada)
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Aldıkaçtılar toplu-Iş sözleşmesi törenini izleyen işyeri üyelerimiz.



SENDİKAL

TÜRK-METAL SENDİKASI
GENEL TEŞKİLÂTLANMA
SEKRETERİ ERGÜL

ÖZŞAKİNER HASTALANDI
HALEN TEDAVİSİ

DEVAM ETMEKTEDİR

Çelik-lş eski başkanı ve ha
len Türk-Metal Teşkilâtlanma
sekreteri olan Ergül özşahi-
ner, ağustos içinde aniden ra
hatsızlanmış, kaldırıldığı Göz
tepe hastahanesinde derhal
tıbbı müdahale ile önemli bir
ameliyat geçirmiştir. Barsak
rahatsızlığı teşhisi konan Er
gül Özşahiner'in tedavisi ha
len hastahanede devam et
mektedir. Kendisine acil şifa
lar dileriz.

ULUSLARARASI METAL
SENDİKALARI BİRLİĞİ
KONGRESİ

Uluslararası Metal Sendi

kaları Birliğinin (IMB) 23.
kongresi, Stockholm'de yapıl
dı. Kongrede, gericiliğe ve
sermayenin gücüne karşı çalı
şan insanlardan yana, sosyal

haklar ve emekçi ile ilgili di
ğer mevzularda ilerici adımlar
atılacağı belirtildi. 1MB de
bir araya gelmiş olan sendika
lar bir kez daha belirttiler ki
sendikalar bir partinin ya da
Hükümetlerin seçim araçları
değil çalışan insanların bağım
sız örgütleri olup, üretimi dün
ya ölçüsünde çalışanların hiz
metine sokmak için mücadele
vermektedirler.

Uğrunda savaştıkları ve sa
vundukları varlıklarının birin
ci koşulu bağımsız bir politi
ka, toplu sözleşme yetkisi ve
grev özgürlüğüdür. Emekçile
rin palazlanmakta olan serma
ye gücüne ve onun yardakçı
larına karşı en güçlü silâhları
da güçlü ve bağımsız sendi
kaların kurulmasıdır. Çok u-
luslu tröstlerin sendikalara

karşı silâh olarak kullandıkları
emekçiler arasındaki yarışma,
ancak bu biçimde bir daya
nışma hareketi ile önlenebilir.

IMB'nin en önemli görevlerin
den biri güçlü dev tröstlere
karşı, gerek kanun yoluyla ge
rek sendikaların ortak eylem
leri ile mücadele vererek on

ların kapitalist dünyanın ge
lişme ve yaşama düzeyini
kendiçıkar lan için kötüye kul
lanmalarını önlemek olacak
tır. Çünkü az gelişmiş ülke
lerde yaşayan 2 milyar insa
nın üçte biri hatta yarısı hâlâ
açlıktan ya da yetersiz besin-
lenmeden kırılmaktadır.

Hâlâ 5 yaşını dolaurmamış
100 çocuktan yirmisi ya da
yirmibeşi ölmektedir. Bu ülke
lerde ortalama hayat süresi
zengin ülkelerden yirmi yıl da
ha düşüktür. Yine bu ülkeler
de 800 milyon insan okuma
yazma bilmemektedir. Bilme

miz gerekir ki Endüstri ülke

lerindeki görece zenginliğin
karşısında az gelişmiş ülkeler
deki sefalet bulunmaktadır.

Yine unutmamalıyız ki Endüs

tri ülkelerinde sendikal müca

dele sonucu emekçilere daha

iyi yaşama şartları tanımak

zorunda kalan aynı büyük

tröstler, az gelişmiş ülkelerde
her türlü sendikal örgütlenme

yi daha başlangıcında yok et
mek için ellerinden geleni yap
maktadırlar.

Az gelişmiş ülkelerin so
runlarının yanı sıra Uluslar
arası Metal Sendikaları Birli
ği IMB'nin gittikçe önemle ü-
zerinde durması gereken nok
talardan biri de Endüstri ül
kelerinde artan kriz eğilimle
ri ve güvensizlikler olmakta
dır. Uluslararası para ilişkile
rinde, artan işsiz sayılarında,
para değerinin hızla düşüşün
de ve her şeyden önce her
türlü denetimden uzak özel
sektöre terk edilmiş bir iktisa
di büyümenin toplumsal so-
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HABERLER
nuçlarmda bu belirtiler açıkça
görülmektedir. Endüstri ülke
lerindeki güçlerin keskinleş
mesi ulusal ölçüler içindeki
geleneksel konjonktür ve ikti
sadi politikayı yönetme araç
larınm geçerliliğinin gittikçe
kaybolduğu bir döneme rast
lamaktadır. Uluslararası ser
mayenin ilerlemesi konjonk-
tür'ün ulusal sınırlar içinde

dengelenebilmesi gittikçe ola-"
naksız kılmaktadır. Sermaye
üretim ve finansman için ulus

lararası planlama ve yönetme
amacı ile vurucu amaçlar ge
liştirilirken ayrı ayrı ülkelerin
ulusal etkileri ve sendikal ha
reket bu gelişime ayak uydu
ramamışlardır.

Karşı strateji sorunu, demok
ratikleştirme girişimleri ve
yalnız siyasal hayat için değjl
sendikal alan için de geçerli
olabilecek etkili bir denetim

böylece öncelik kazanmakta
dır.

Uluslararası Metal Sendika

ları Birliği, bu yüzden çok u-
luslu dev tröstlerin uluslar
arası alandaki hareketlerini

kontrol altına almaya bütün
gücüyle çalışacaktır.

TARIM IŞÇİLERİIMÎN DE

ASGARİ ÜCRETLERİ

TESBIT edildi

Asgari Ücret Tesbit Komis

yonu 30 temmuz tarihli kara
rı ile tarım iş kolunda çalışan
işçilerin de asgari ücretini
tesbit etmiştir.

Komisyon kararına göre ta
nrın işçilerinin de asgari üc
retleri tek tip olarak bütün
memleket için saptanmıştır.

Buna göre 1 ağustostan itiba
ren yürürlüğe girmiş bulunan
ücretler 16 yaşından büyükler
için 33 lira, 16 yaşından kü
çükler için 28 lira 50 kuruş o-
larak uygulanacaktır. Komis
yon kararının resmi gazetenin
31 temmuz 1974 tarih 14962
sayılı nüshasında yayınlanan
gerekçe kısmına kadar olan
kısmını aşağıda aynen yayın
lamaktayız.

ASGARİ ÜCRET TESPİT

KOMİSYONU KARARI

Karar tarihi : 30.7.1974

Karar sayısı : 7

1475 sayılı İş Kanununun
4 üncü maddesi uyarınca ta
rım, işçilerinin asgari ücretini
saptamakla görevli Asgari üc
ret Tespit Komisyonu 12.7.
1974 tarihinde başlayan ça
lışmalarını 20.7.1974 tarihine
kadar sürdürmüş ve yaptığı 5
tpplantı , sonunda aşağıdaki
kararları almıştır.

KARAR :

1) 16 yaşından büyük ta
rım işçilerinin bir günlük nor

mal çalışma karşılığı asgari
ücretlerinin tüm illerde 33.-

(Otuzüç) lira olarak saptan

masına işveren kesimi temsil

cileri, Türkiye Ziraat Odaları

Birliği temsilcisi. Gıda Tarım

ve Hayvancılık Bakanlığı tem

silcisi, Tarım-iş Sendikası
temsilcisinin karşı oyları sonu
cu oy çokluğu ile,

2) 16 yaşından küçük ta
rım işçilerinin bir günlük nor
mal çalışma karşılığı asgari
ücretlerinin 28,50 (yirmisekiz
buçuk) lira olarak saptanma
sına işveren kesimi temsilci
leri, Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Temsilcisi, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı temsil
cisi, Tarım-iş Sendikası tem
silcisinin karşı oyları sonucu
oy çokluğu ile,

3) Bu kararın 1475 sayılı
iş Kanununun 33 üncü mad
desi ve asgari ücret yönetme
liği uyarınca gerekçesi ve
karşı oy yazıları ile birlikte
Resmi Gazete'de yayınlanma
sına ve anılan Yönetmelik uya

nnca 1.8.1974 tarihinden iti

baren yürürülğe girmesine oy
birliği ile karar verildi.
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TÜZÜKLER

ÇALIŞMA VE SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SAYILI
İŞ KANUNUNUN 81. MADDESİNE İSTİNADEN
HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA ONAYLANAN
"GEBE VE EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRIL

MA KOŞULLARIYLE EMZİRME ODALARI VE
ÇOÇUK BAKIM YURTLARI (KREŞ) HAKKIN
DA TÜZÜK BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ VE RESMİ GAZETE
NİN 11 AĞUSTOS 1973 TARİH 14622 SAYILI
NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TA
RİHİ İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ 0-
KURLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE
AŞAĞIDA AYNEN YAYINLAMAKTAYIZ.

Gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma koşullarıyla emzirme
odaları ve çocuk bakım yurtları (Kreş) hakkında Tüzük

(Geçen sayıdan devam)

GEBE VEYA EMZİKLİ KADİNLARİN

ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARIYLA
EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM
YURTLARI (KREŞ) HAKKINDA TÜZÜK

Emzirme odaları ve kreşlerde bulundurula
cak ilâç ve tıbbi gereçler:

Madde 10 — Emzirme odaları ve kreşler
de, bir oda termometresi ile bu tüzüğe bağlı
2 numaralı cetvelde yazılı olan ve ayrıca işyeri
hekimi tarafından lüzum gösterilen ilâç ve tıb
bi gereçler bulundurulur. Bu ilâç ve tıbbi ge
reçlerin, özel bir dolap içinde ve ihtiyaç anın
da kolayca kullanılabilecek şekilde düzenli bu
lundurulması ve en az altı ayda bir işyerinde
görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bo
zulmuş veya kullanılmaz duruma gelmiş yahut
tükenmiş bulunanların yerlerine yenilerinin ko
nulması gereklidir.

PERSONEL VE GÖZETİMİ:
Madde 11 —

a) Emzirme odalarında her 10 çocuk için
bir kadın çocuk bakıcı ile odaların ve müşte
milâtın temizliğini yapacak ve icabında çocuk
lara bakacak bir kadın hademe bulundurulur.
Kreşlerdeki çocuk bakıcılarınlan en az birisinin
hemşire olması şarttır. Çocukların emzirme o-
daları ve kreşlerde bulundukları sürece yukarı
da sayılan kimselerden en az birisinin gözetim
altında kalmaları işveren tarafından sağlanır.

b) Emzirme odaları ve kreşler, işyerinde
görevli hekimin tıbbi ve idari gözetimi altında
bulundurulur. Buralardaki çocukların sağlık

durumları en az gün aşırı bir hekim tarafındaa
kontrol edilir ve sağlık gerekleri yerine getiri
lir.

ÇOCUKLARİN MUAYENELERİ :
Madde 12 —

a) Emzirme odaları ve kreşlere kabul edi
lecek çocuklar, önce tecrit bölmelerine (boş)
alınarak hekim muayenesinden geçirilir. Bula
şıcı veya tehlikeli bir hastalığ( bulunmayanlar
hakkında bir rapor düzenlenir ve bu raporlar,
müesseselerde her çocuk için açılacak özel
dosyasında saklanır.

Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulu
nanlar veya şüpheli olanlar yahut portör oldu
ğu anlaşılanlar emzirme odasına veya kreşe
kabul edilemezler.

Emzirme odaları ve kreşlerde bulunan ço
cuklardan, bulaşıcı hastalığa tutulanlar veya
tutulduğundan şüphe edilenler, hekime muaye
ne ettirilmek üzere derhal 9. maddenin (b)
bendinde yazılı bulunan tecrit (box) bölmele
rine alınır.

Hekimin anlaşılan sonucunda bulaşıcı veya
tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan ço
cuklar, hekimin göstereceği lüzuma göre bir
sağlık tesisine gönderilir veya reçetesi veril
mek suretiyle ve gerekli öğütlerle ailesine tes
lim edilir.

b) Emzirme odaları ve kreşlere kabul edilen
her çocuk için ilk girdikleri gün örneği bu tü
züğe bağlı 3 numaralı müşahade kağıdı doldu
rulur ve çocuğun özel dosyasına konulur. Ço
cuklar buralarda kaldığı sûrece, sağlık durum
ları, beden yapıları, ruhsal özellikleri ve genel
gelişme durumları len az haftada bir defa iş-
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yerinde görevli hekim tarafından örneği bu
tüzüğe bağlı 4 ve 5 numaralı müşahade kâğıt
larına işlenir.

c) Emzirme odaları ve kreşlerden yararla
nan çocuklara, koruyucu aşılar ve gereken se
rumlar yapılır.

ÇOCUKLARİN BESLENMESİ :

Madde 13 — Kreşlerde, çocuklara kahval
tıları ile yemekleri veya mamaları verilir. Ye

• mek listelerinin ve mamalarının düzenlenme
sinde işyerinde görevli hekimin düşüncesi alı
nır.

Yemeklerden başka, çicuklara günde 250
şer gram pastörize, bulunmadığı takdirde kay
namış süt verilir.

ÇOCUKLARİN EĞİTİMİ ve
GELİŞTİRİLMELERİ :
Madde 14 — Kreşlerde, çocukların bakım

ev korunması yanında bunlara kişisel temizlik,
yararlı oyunlar ve şarkılar öğretilmek ve öğre
tici oyuncaklardan yararlandırılmak suretiyle
ruhsal ve fikri gelişmeleri de sağlanır.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :
Madde 15 — Emzirme odaları ve kreşlerin

bina, kuruluş, döşeniş, araç ve gereç giderleri
ile diğer giderlerin tamamı işverenler tarafın
dan karşılanır. Buralar en az ayda bir defa

işveren veya işveren vekili tarafından denetle
nir ve kendisi veya işlerinde görevli hekim ta
rafından denetlenir ve kendisi veya işyerinde
görevli hekim tarafından görülen ihtiyaç ve
noksanlar derhal tamamlanır.

ORTAK PAZAR:
Madde 16 — Emzirme odaları ve kreşler,

birden çok işveren tarafından kurulduğu tak
dirde bu işverenler veya işveren vekilleri, ayda
en az bir defa toplanarak, bu yerlerin yönetim
tarz ve şekilleri hakkında gerekli kararları alır
lar ve uygulanmasını sağlarlar.

YÜRÜRLÜK:
Madde 17 — 25 Ağustos 1971 tarihli ve

1475 sayılı İş Kanununun 81. maddesine daya
nılarak düzenlenen ve Danıştayca incelenen bu
tüzük hükümlei. Resmi Gazete ile yayımı gü
nünde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 18 — Bu tüzük hükümlerinin' Ba
kanlar Kurulu yürütür.

Bizden haberler

DOĞUM:

— MTE MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
işyerinde çalışan üyelerimizden. Kâzım
Akbulut'un BÂNU adında kız,

— AEG-ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. iş
yerinde çalışan üyelerimizden, Ali Şim-
şek'in SAAAŞ adında erkek,

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden. Durmuş Genç'in
ALİ İHSAN adında erkek,

Mehmet Ergün'ü'n AHMET adında erkek.
Haydar Bilgili'nin MERYEM adında kız.

Çocukları dünyaya gelmiştir. Genç anne
ve babaları tebrik eder, yeni doğan yavrulara
uzun ve sıhhatli ömür dileriz.

ÖLÜM:

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işyerin
de çalışan üyelerimizden.
İzzet Demir'in babası,

— TOE TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.
Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden.
Servet Yörüker'in babası.

Vefat etmiştir. Merhumları rahmetle anar,
üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
— OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AK

SAMI SAN. ve TIC. A.Ş. işyerinde çalış
makta bulunan üyemiz HASAN GÜRSOY
ani rahatsızlığı sebebi ile kaldırılmış oldu
ğu hastanede vefat etmiştir. Genç yaşta
hayata gözlerini gözlerini yuman ve ara
mızdan ebediyen ayrılan üyemizi rahmetle
anar, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına
başsağlığı dileriz.

Merhum

Hasan GÜRSOY

\  .
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HUKUK KÖŞESİ

Yargıtay karan
Toplu iş sözleşmelerinin tatbikatları ile il

gili, yargıtayın görüşünü saptayan kararlar, ih
tilaflı konular yargı organlarına intikal ettiğin
de ortaya çıkmaktadır. Aşağıda yayınladığı
mız Yargıtay9. Hukuk dairesinin iki kararı, top
lu iş sözleşmesinin tatbikinde yol gösterici ma
hiyette olduğu ve işçilerin mevcut toplu iş
sözleşmesinin bazı konularda ne şekilde yarar
lanabileceklerini göstermesi bakımından ilginç
tir. Nitekim aşağıdaki kararlardan 13.11.1973
tarihli olanında toplu iş sözleşmesinden isti
fade etmek için evvelemirde o toplu iş sözleş
mesinin tarafı olan sendikanın üyesi bulunmak
icabedeceği karar altına alınmıştır. Diğeri olan
6.5.1974 tarihli kararda ise. Sendika üyesi ol
sa bile bir işçi mevcut toplu iş sözleşmesinde
kapsam dışı bırakılmışsa, o sözleşmenin getir
diği menfaatlerden istifade edemiyeceği yolun
dadır. Ancak bu ikinci karar hakkındaki bizim
şahsi kanaatimiz aynı yolda değildir. Zira bir
işçinin sendikaya üye olma veya olmama hak
kı üçüncü şahıslarca tahdit edilemiyeceğine
göre, üye olan bir işçinin kapsam dışı bırakıl
ma nükmü ile sözleşmenin getirdiği menfaat
lerden mahrum bırakılmaması icabedeceği gö
rüşündeyiz. Tatbikatta bu kanaatimiz karşıtı
karar çıktığına göre sözleşmelerde kapsam
maddesinin gerektiği önemde ele alınarak işin
yargı organlarına bırakılmadan baştan halledi l
mesi uygun olacağı şüphesizdir. Bu sebeple
sözleşmelerde kapsam maddesini ya kaldırmak
veya asgari hadde indirmek en isabetli yoldur
kanaatindeyiz.

Aşağıda adı geçen kararları okurlarımıza
sunmaktayız.
ÖZÜ :

Bir işyerinde yapılan Toplu iş sözleşme
sinden yararlanmak için işçinin Toplu sözleş
meyi yapan Sendikaya üye olması şarttır.

Aksi taktrde Sözleşmenin getirdiği hak ve
menfaatlerden yararlanamaz.
DAVA: Dâvacı 1971-1972 yılı ikramiyelerin
den doğan alacağın ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği, hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde dâvâlı avukatı tara
fından temyiz edilmekle dosya incelendi, gere
ği konuşuldu :

Dâva toplu iş sözleşmesinden doğan ikra
miye alacağının ödetilmesi isteğinden ibaret
tir.

Gerçekten Toplu iş Sözleşmesinden yarar
lanabilmek için yürürlük süresinde toplu iş
sözleşmesini yapan işçi sendikasına dâvacının
üye olması gerekir. Dâvacının âkit işçi sendi
kasının üye olmadığı konusunda bir uyuşmaz
lık yoktur. O halde dâvanın reddi gerekirken
isteğin hüküm altına alınmış olması yasaya ay
kırıdır. Bu nedenle hükmün bozulması gerekir.
SONUÇ : Temyiz olunan hükmün yukarıda be
lirtilen nedenle dâvâlı Kurum yararına BOZUL
MASINA, oybirliğiyle karar verildi.

(9.H.D. E. 1973/10872 K. 1973/32585 T.
13.11.1973)
ÖZÜ I

Toplu İş Sözleşmesinde kapsam dışı bıra
kıldığı' belirtilen kişiler. Sendika üyesi olsalar
dahi, kıdem tazminatının hesabında toplu söz
leşmedeki hükümlere değil, kanun hükümleri
ne tabidirler.

Dâvacı eksik ödendiğini .iddia ettiği kıdem
tazminatının tahsilini istemektedir.

Mahkeme, talebi kabul ile isteği hüküm al
tına almıştır.

Dâvâlı kararı temyiz etmiştir.
Dâvâlının hem Tekstil hem de Teksif sen

dikası üyesi olduğundan taraflar arasında ih
tilâf yoktur.

İşyerinin Tekstil Sendikası ile yapmış ol
duğu işyeri Toplu iş Sözleşmesinin 5 inci mad
desinde, diğer müdürler yanısıra mühendisle
rin de sözleşme dışı bırakıldıkları yazıl ı bulun
maktadır.

Teksif Sendikası ile yapılmış toplu iş söz
leşmesi, işkolu esasına göre tanzim edilmiş o-
lup, işkolunda tatbik edilecek umumî esasla
rı muhtevi bulunmaktadır.

İşyerinde tatbik edilen Sözleşme ise, Teks-
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Kanserleşmiş yaralarımız

Gebze ve Çayırova bölgesi Türkiye'nin sa
nayii Kuruluşlarının en yoğun olduğu bir bölge
dir. Bu bölgede İzmit Bölge Çalışma Müdürlü
ğünün kayıtlarına göre irili ufaklı 183 işyeri
bulunmaktadır. Bu iş yerlerinde S.S. Kurumu
kayıtlarına göre 18.000 işçi çalışmaktadır. Bu
1 8bin kişinin eş ve çocuklarının da sigortal ı
olduğunu hesaba katacak olursak bu rakam
60 bin eder. Bu 60 bin kişinin sağlık sorunları
na cevap verebilmek için S.S. Kurumu Genel
Müdürlüğü bundan 5 yıl kadar önce işçilerin
ağırlık merkezi olan Çayırova bölgesine 1000
yataklı bir hastahane yapmıya karar vermiş idi,
ancak, bazı işçi düşmanı politikacıların yapıla
cak olan bu hastahaneyi Gebze'ye almak iste
mesi üzerine bahse konu hastahane yapılamadı.
Bunun ıstırabım da senelerdir biz işçiler çek
mekteyiz.

S.S. Kurumu Genel Müdürlüğü önemine
binaen bu bölgeye bi dispanser kurdurdu, S.S.
Kurumu kayıtlarına göre dispanserin 11 doktor
kadrosu var ancak, 5 yıldır dispanserde sadece
2 doktor görev yapıyor^ bunların birisi de ge-

Yargıtay karan
ti l Sendikası i le yapı lmış sözleşmedir. Davacı
da bu sendikanın üyesi olduğuna göre, o sen
dikanın işyerindeki toplu iş sözleşmesi ile
bağlı bulunmak ve bu sebeple de kıdem taz
minatı olarak davalıyı ancak kanuni esaslara
müsteniden kabul ettiği miktar ile ilzam etmek
gerekeceğinden ve bu miktarın ödenmiş oldu
ğunda da taraflar ihtilafsız olduklarından, da
vanın reddi gerekirken isteğin hüküm altına
al ınmış olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ ; Temyiz olunan hükmün yukarıda be
lirtilen sebeplerle davalı yararına BOZULMA
SINA, temyiz peşin harcının istek halinde il
giliye iadesine, oybirliğiyle karar verildi.

Mehmet ARAS

zici hekimdir. Son olarak bir diş tabibi yapıldı
dispanserin darlığı, yerin olmaması nedeniyle
diş tabibinin malzemeleri 3 aydır depoda bek
lemekte, 3 aydır da tabibe boşu boşuna maaş
verilmekte bunun karşılığı olarak da hiç bir
tıbbi yardım görememekteyiz. Durumu tetkik
için dispansere gittiğimde; başhekim, karde
şim, günde 100-150 hasta müracaatı oluyor.
Biz bunları muayene etmek şöyle dursun re
çetelerini daktilo ile sekretere yazdırsak yine
yetiştiremeyiz dedi. Ayrıca önemli olan bir
konu da Gebze'de ikamet eden sigortalıların
eş ve çocuklarıdır, bu sigortalılar hastal ıkları
halinde Gebze'deki anlaşmalı doktorlara mua
yene oluyorlar, doktorların yazmış oldukları
reçetelerdeki ilâçları almak için 7 Km. uzakta
ki Çayırova dispanserine gitmekte bu da hasta
durumda olan sigortalılara bir eziyet ve külfet
olmaktadır, ayrıca bundan dolayı da sigortalı
lara herhangi bir yolluk ödenmemektedir.

İşin en acı ve gerçek tarafı ise bahse konu
dispanserde geceleri tek sağlık memurunun bi
le nöbetçi bulunmayışıdır. Bu bölgede çalışan
sigortalı işçilerin % 70'i gece vardiyasında ça-
lışmaktadırı gece fabrikada tornada kolu, pres
te eli kopan sigortalı arkadaşlarımız acılar içer
sinde ya 35 km. uzaktaki Göztepe hastahane-
sine ya da 45 Km. uzaktaki İzmit S.S. Hasta-
hanesine götürülmektedirler, yaral ı arkadaşları
mızın çoğuna kan kaybından dolayı yolun 20.
Km. resinde ruhuna fatiha okuyoruz.

Bu durumlar defalarca gerek yazıyla, gerek
sözle S.S. Kurumu yetkililerine anlatıldı, izah
edildi, ancak bizim müracaatlarımız S.S. Kuru
mu yetkililerinin sadece harcırah almalarına
yaradı. Durum son olarak bizzat Çalışma Baka
nı Önder Sav ile S. S. Kurumu Genel Müdür
lüğüne bildirilmiştir.

Sayın ilgililerden yıllardır kanserleşmiş bu
lunan bu yaralarımıza acil çareler bekleriz.
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İşçi gözü ile :

Enosisciler
İngilterenin Kıbrıs adasının idaresini bı

raktığı günden beri avantacı rumların adadaki
Türkleri ve hattâ Türkiye'yi hiçe sayarak ENO-
SIS (adanın tamamının Yunanistan'a iltihakı)
hayaliyle avunmuş ve neticede bu rüyadan an
cak süngü ucu ile dürtülerek uyandırılabilmiş-
tir. Sırasıyla Londra - Zürih antlaşmalarının ve
hattâ son Cenevre deklerasyonunda attıkları
imzaları yok farzetmeleri onları bu uyurgezer
haliyle kaçınılmaz neticeye götürmüştür.

Git deyince giden, gel deyince gelen kukla
başbakanları Karamanlis, Kıbrıslı rumlara yap
tığı konuşmada; "Kibrisin acısını enosis din
direcek" demiştir. Ancak konuşmasının deva
mında enosis kelimesini aynı zamanda birlik
ve beraberlik manasına getirmek istemiştir.
Bir başbakanın kendi milletini birlik ve bera
berliğe çağırması doğaldır. Şayet diğer mana
da bir enosisi kastediyorsa buna da şaşmamalı
çünkü zavallı, Yunanistan'a bile yeni gelebildi,
henüz adayı gezip de son durumu görmeye
vakti olmadı. Tabiatıyla Kıbrısla ilgili barış gö
rüşmeleri için bir karar veremiyor. Barışı ge
ciktirmekle birşey kazanacağını zannediyor.
Halbuki Yunanistan'la yapılacak anlaşmanın
(Zürih - Londra - Cenevre tecrübelerinden son
ra) bize ne derece itimat ve güven vereceği
ortadadır. Esasen sayın Denktaş'ın söylediği
gibi karşı taraf istese de istemese de anlaş
manın birçok maddeleri daha şimdiden fiilen
yürürlüğe girmiş durumdadır. Ve milli birlik
beraberliğimiz sayesinde hiç kimse adadaki
hak ve hukukumuzu çiğneyemeyecektir.

Evet, tekrar ediyoruz, milli birlik ve bera
berliğimiz devam ettiği müddetçe... Yalnız en
kıymetli vasfımız dışa karşı milli birlik ve
beraberliğimiz maalesef iç politikanın çamu
ruyla kirletilmek istenmektedir. Sorumsuzca
sarfedilen bir çatlak sesin işçi kesimini temsil
ettiğini iddia eden bir teşkilâttan gelmesi esef

Ruşen AKTUNÇ

vericidir. Türkyedeki tüm kuruluşlar (muhale
fet dahil) Kıbrıs konusunu bir iç politika me
selesi yapmamaya azami itina gösterirken
DİSK Genel Sekreterinin "Kıbrıs'ın imtihanı
14 Ekim seçimlerinde verildi" demesi düşün
dürücüdür.

Bu sözden maksat 14 Ekimde tayin olunan
parlamentoyu kastediyorsa lüzumsuzdur. Çün
kü parlamento üzerine düşen görevi lâyıkı veç
hile yerine getirmiştir. Kastedilen hükûmetse
sağcı ve solcu iki siyasi partiden oluşan koa
lisyon hükümetimiz Kıbrıs'la ilgili bütün konu
ların halledilmesi için gece gündüz demeden
azimle görevine devam etmektedir.

Heyhat.. Bu söz Kıbrıs'ta Türkiye'nin tüm
millet olarak verdiği mücadeleyi malûm siya
si ideoloji uğruna iç politikada sömürmek ga
yesini taşıyorsa, o takdirde çok tehlikeli bir
oyundur. Herhalde Kıbrıs ta akan Türk kanı
senin çağ dışı ideolojin için akmadı. Kıbrıs ha-
rekâtındaki başarımızdan milletten ayrı olarak
kendine bir pay çıkarmaya ve bu konuyu ken
di gayesi için alet etmeye kimsenin hakkı yok
tur. Esasen bir başarı söz konusu ise bu evvelâ
bu uğurda can vermiş aziz şehitlerimize, kah
raman gazilerimize ve bu uğurda can vermeye
hazır yüce Türk Milletine aittir.

Bugün vatanını milletini devletini seven
herkesin devlet başkanımız Sayın Fahri Koru-
türk'ün işaret buyurduğu gibi bütün varl ığıyla
Cumhuriyet Hükümetini desteklemesi şarttır.
Çünkü hükümetimizin en çok milli birlik ve
beraberliğimize ihtiyacı olduğu bir gündeyiz.
Bu itibarla Karamanlis'in enosisi gibi iki an
lamlı sözleri sorumsuzca sarfedenlere taham
mülü yoktur.
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Genel Başkanın açış konuşması
(Baştarafı 5. sayfada)

Türk - İş bünyesinde devamlı Türk - İş icra ku
rulunun zem edenler Türk işçisine ihanet içindedirler.
Etrafta ekndilerine türlü yollarla güçlü gösterenler niye
şimdiye kadar Türk - Iş'i oağaln üstü Genel Kurula
götürmediler.

Bir yerde güçsüz olacaksın. Sonra da utanmadan
Türk - İş bünyesinin kaderiyle oynamaya devam ede
ceksin. Olmaz böyle şey bölücülük yapanlar hemen
Türk - İŞ bünyesinden ihraç edilmezse günün birinde
dördüncü konfederasyon kurulmasına sebebiyet veri
lir.

Nitekim ki işçiler Türk - İş bünyesi içinde kalmak
için her zaman azami fedakârlığı yapan insanlardır.
Son yapılan İç Anadolu Metal - İş Sendikasının Türk
İş dışındaki palet sendikaya devrini sağlayan Genel -
İş Başkanı vakit geçirilmeden ihraç edilmelidir.

Bir karış ötesini göremeyenler bu iltihakı sağla
yanlar tüm işçinin iltihaktan sonra istifa ederek Türk -
İş bünyesinde kaldığını göre göre yollarına devam et
meleri işçiye ihanetin son perdesidir.

Bu arada aynı yolun yolcusu bulunan Harb - iş
•Teşkilâtı Başkanı kontenjan mensubu Kenan Durukan
da aynı oyunlara gelerek federasyondan cüzzi bir ala
cağın türlü oyunlarla haciz sistemine doğru götürmesi
Türk - İŞ bünyesindeki Sosyal Demokratların krakter
yapılarını gösteren ilginç örneği vermiştir.

Kamu oyuna saklanmaya çalışan Türk iş koope
ratifi Genel Kurulunda türlü oyunları örtmek için aynı,
örgüt seçim sandığını kaçırırken bu olayların da kim
ler tarafından örtbas edildiğini icap ederse açıklamak
tan çekinmeyeceğiz.

Artık Türk - İş yetkilileri tümüyle taviz vermeye
bir son vermek mecburiyetindedirler. Aksi halde büyük
bunalımların arifesine girmek üzereyiz.

Konuşmalarımı bazı yöneticiler ağır bulabilirler.
Fakat ben hakikatleri söylüyorum.

Türk - İş bizim canımızdır. Birkaç yöneticinin
Türk - İş'in dışında kalması ile yıkılacaksak şimdiye
kadar yapmış olduğumuz çalışmalar bir mana taşımaz.
Türk işçisinin Türk - iş'e güveni tamdır.

Bu sarsılmaz inanç taviz politikası ile kın'lmama-
lıdır.

Uzun müddet beni dinleme zahmetinde bulundu-
ğunuzden hepinizi tekrar hürmetle selâmlar, teşekkür
ederek saygılarımı sunarım.

Toplu - İş sözleşmeleri
(Baştarafı 7. sayfada)

OMTAŞ, OTOMOTİV TRANSMİSYON
AKSAMI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Sendikamız ile Kocaeli Gebze - Çayırova'-
da kurulu OMTAŞ, OTOMOTİV TRANSMİS
YON AKSAMI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. işyeri
işvereni arasında, 2.7.1974 tarihinden bu yana
yürütülmekte olan ikinci dönem toplu iş söz
leşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla neticelen
miş ve durum uzlaştırma kuruluna intikal et
miştir.

Uzlaştırma kurulu, sendikamız tarafsız a-
racısı sayın İlhan Dalkılıç, işveren tarafsız ara
cısı sayın Av. Orhan Başarı ve tarafların müş
tereken seçtikleri Kocaeli Baro başkanı sayın
Av. Cemil Karakadılar'dan teşekkül etmiştir.
Uzlaştırma kurulu kanuni süre içinde toplana
rak 27.8.1974 tarihinde kararını vermiştir.

Uzlaştırma kurulu kararı taraflara 3.9.1974
tarihinde tebliğ edilecektir. Karar tarafsız ara
cımızın bilgilerine istinabeni memleketimizin
bugün içinde bulunduğu şartlar müaceesinde
sendikamız tarafından kabul edilmesi kararlaş
tırılmıştır. Ancak, işverenin karar hakkındaki
tutumu şimdilik meçhulumuzdur.

ELEKTROFER ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Sendikamız üe Gebze - Çayırova'da kurulu

ELEKTROFER ÇELİK SANAYİ A.Ş. işyeri iş
vereni arasında aktedilmiş ikinci dönem toplu
iş sözleşmesi 1.9.1974 tarihinde nihayete ere
ceğinden, kanuni süre içinde sendikamız tara
fından fesh edilmiş ve yeni dönem için toplu
iş sözleşıtıesi için çağrı presödür tamamlan
mıştır. Sözleşme yetkisi sendikamız adına tes
cil edilmiş olup, işverene bu hususta toplantı
yapılması için davetiye yazısı yazılmış bulun
maktadır.

Toplu iş sözleşme taslağı üyelerimizin de
görüşleri alınarak, toplu sözleşme heyeti ile
müşterek hazırlanmıştır. Toplantılara 10.9.974
tarihinde sendikamız genel merkezinde başla
nacaktır.
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BU VATAN HEPİMİZİN

Ender OKAN

Chrysler

BARIŞ SEVEN MİLLETİZ

Biz özgürlükten yana barış seven mi lletiz
Haktan kuvvet al ırız hedefimiz AKDENİZ
Atamızdan yadigâr bu topraklar bu VATAN
TÜRK'ün ordusudur bu Akdenizde şahlanan.
Sakaryadan bi liriz senin kahpeliğini
izmir'den dökülürken yitirdin her şeyini
Hâlâ anlamadın mı Türkiye'nin dilini
Bu derse lâyıksın sen palikarya köpeği...
Ne istersin üç günlük yeni doğmuş bebekten
Artık zamanı geldi sümek lâzım tarihten
ihtiyar kadın bebek dinlemedin feryadı
Mehmetçiğin süngüsü yazdı KIBRIS destanı.
Bizim dinimiz bütün adımıza TÜRK derler

Senin, vahşiliğini gördü bütün milletler
ATAMIZ yolumuzu çizip bıraktı bize
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Şi ir Köşesi :

Akdenizde şahlansın ordum, sancağım benim
Vatan için ölenler kahraman şehitlerim
Lefkoşe'de Girne'de kanlı topraklar bizim.
Bu vatan hepimizin Kıbrıslı kardeşlerim.
Senelerce zulmünü çektin palikaryanın
Bekledin özgürlüğü geldi mutlu sabahın
Şanlı ORDUMU gördün yirmi temmuz sabahı
Bu vatan bizim VATAN dalgalansın Bayrağım.
Akdeniz semaları çelik kanattan gölge
Şanl ı ORDUM giriyor Lefkoşe'ye Girne'ye
Asırlarca milletim yaşadı bü yörede
Bu vatan hepimizin yaşa varol TÜRKİYE.
Biz uygar bir milletiz zulüm nedir bilmeyiz
Haksızlığı görürsek ölümden de dönmeyiz
Şehit verdik bu. yerde sözümüzden dönmeyiz
TÜRKÜN zaferidir bu meşale söndürmeyiz.

İŞÇİ KİBRİS İÇİN ÇOŞUYOR

Atadan emir aldık ey Yunanistan
Ruhu Kıbrısı kuşattı baştan
İyi bilrsin Türkleri yılmaz savaştan
Yediğin tokatları ne tez unuttun.
Ecevit dünyaya yok dedi taviz
Milletim haykırdı atam izindeyiz
Bilmiyorsan tarihe sor biz neyiz
izmir'de aldığın dersi ne tez unuttun
Karamaniis Mehmetçiği kızdırma
Dünya barış istiyor sakın bozdurma
Söyle Ljşaklarına türkü vurdurma
Afyon'u Dumiupınar'ı ne tez unuttun.
Atamız ölmedi kalpte yaşıyor

Türkün kalbi Kıbrıs için coşuyor
İşçi yardımını yaptı koşuyor
Süngü ucunda oynatacak unutma.

İbrahim KİRAZ

Hatipoğlu'dan
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EĞLENCE KÖŞEMİZ
1  2 3 « 5 6 7 0 9 10 11 12

dır - Yaprak. 6) Tersi parası peşin verilerek
bir şeye müşteri olmak. 7) Et satan esnaf -
Bir şekil. 8) Sahne gerisi - Topluluk, oba. 9)
Tersi yardımcı - Erkek ismi. 10) Suç bağışla
ma - Kötü - Karadenizlilere denir. 11) Geriye
çekilik (savaşta) - Su. 12) Kısa zaman.

Geçen Sayımızdaki Bulmacanın Çözümü :

Soldan sağa; 1) Bülent Ecevit. 2) Ozan;
Afilice. 3) Ğüd; Eşelemek. 4) Ayna; TM; RG.
5) 1ya; 6) Kamala, Yoked; 7) ön, Ban, Ad, Sa;
8) Palan, Etem; 9) Arıt, Asıeş'; 10) Ürkek at
lar; 11) Saat, Ala, isa; 12) ülser, Anamur. '

Soldan sağa :

1) Düşmandan alınan mal - Siyah. 2) Iran'
m petrol bölgelerinden - Yeter derecede. 3)
Meşhur Türk şekeri - Tersi doymamış. 4) Er

kek ismi - Tarihi bir piyes kahramanı. 5) Şöh
ret - Bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını
istediği şey. 6) Eski bir Türk devleti - iskambi l
birlisi - Tersi denizin bir pozisyonu. 7) Hay
van sırtına vurulan şey - Tersi isim. 8) Hatır

la - Dışı tek içi çok bir meyve - Hiç okul gör-^
memiş. 9) Tersi Tanrının varl ığını inkâr eden -
Kötü - Tersi aşmaktan emir. 10) Gelir - Bir
cins maymun. 11) Sevgili - Düzen. 12) Sınır
lar - Bir oyun aleti.

Yukarıdan aşağıya :

1) Dört buçuk litrelik bir çeşit ölçek - Pa
dişahın evi. 2) Tersi nakil araçlarından - Tersi
bir kadın ismi. 3) Bitmemiş - Bir hayvan.. 4)
Bir kadın iimi = Uç kısım, b) Canın yongasi-

Yukandan aşağıya; 1) Boğaz köprüsü; 2)

üzüy. Ana, Rai; 3) Ladnam, Lakas; 4) En,
Ararete; 5) llanik; 6) Taşıyan, Taa; 7) Efe,
Tla; 8) Cilt, Yatalan; 9) Elem, Odesa; 10)
Vim, Ok, Mirim; 11) Icef, Es, Su; 12) Tek gıda
iş. Ar. '
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