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SUNUS

Bazı zaruretler sebebi İle Ekim, Kasım sayılarımı?,
birlikte sunmaktayız. Okuyucularımızın mazur göreceği.,
nj, ümit etmekteyiz.

Geçtiğimiz iki ay gerek yurt sorunları ve gereksa
sendikal hareketlerle dolu olarak geçti. Bu arada Cum^
huriyetimizin 51. yılını milletçe aynı heyecanla kut~
ladık. Kasımda Büyük Atanın ölüm yıldönümünde, miu
letçe onun izinde olduğumuzu, bıraktığı emanetlerlj^
bekçisi bulunduğumuzu bir kere daha teyit ettik vq
tekrarladık. Ancak bu iki yıldönümünde, hükümet bu.,
nalımından kurtulamamamızın acısını da hissettik.
Yurt olarak iç ve dış büyük işlerin beklediği şu or~
tamda sağlam bir hükümetin kurularak derhal mesele^
lere eğilmesi dileğimizdir. Ancak bu imkân dahilinde
giremiyecekse erken seçimin zaruret olduğuna inar».
maktayız. Ve bu yolda çalışmaların yapılmasını bek,
lemekteyiz.

Geçtiğimiz aylar içinde sendikamızın, teşkilâtlan,
ma ve toplu iş sözleşme çalışmaları büyük bir yoğup,
lukla devam etti. Çelik Montaj fabrikası işçileri üç
la yakın bir aradan sonra tekrar yuvaya döndü. Silrp^
olarak sendikamıza girdiler. Ancak Cevher - İş Sendi,
kasının işçilerce istenmiyen davranışları neticesinde
bu işyerinde yapılan çağrıda bir netice alınamadı,
çilerin tümü sendikamız üyesi olduğu halde. Cevher
iş'in istifa edenleri de kendi üyesi imiş gibi göster,
mesi işçilerin mağduriyetine sebep oldu. Ancak yetkiyj
alamadı. Mesele şimdi adli mercilerdedir. Sendikacı),,^
ğın yüz karası bu gibi hareketler işçiler arasında nef,
retle karşılandı. Sendikamız işçilerin mağduriyetin,
önlemek için kopunun halli için olanca gücü ile Liğ^
raşmaktadır. İnancımız hakikatin ve hakkın tecellisini,^
yakın olduğudur. Bu konuda tafsilâtlı haberlerimi^
ilerki sayfalarımızda sunulmaktadır.

Atlos Copco işyeri işçileri de sendikamıza üt],
hak etti. Tüm işçinin sendikamıza üye olduğu bu iş,
yeri İçin çağrı prosödürü tamamlanmış ve sözleşm^
görüşmelerine başlanmıştır. Elektrofer işyeri toplu iş
sözleşmesi ise anlaşma ile bitirilmiştir. Bu husustaki
haberlerimiz ilerki sayfalarda yer almaktadır.

Tüzüklerin yayımına devam etmekteyiz. Yayınlan,
ma tarihine göre bu sayımızda, tehlikeli işyerleri iig
ilgili tüzüğün yayımına başlamaktayız. Hukuk köşemi?,
do ise işçileri yakından ilgilendiren iki konu hakkında
Yargıtay kararları yer almaktadır.

Bu sayımızı da tüm iyilik dileklerimizle sunmak
tayız.



Referandum

Sami ATAÇ

Yurdumuzda gerçek sendikal faaliyetler

1961 Anayasamızın 46. maddesi ile getirilmiş
ve 1963 yılında çıkartılan 274 sayılı yasa ile
gerçekleşmiştir. Çok iyi niyetlerle çıkartıldığı
na inandığımız bu yasa maalesef bugün fayda
larından çok zararları olmaya başlamış ve bir
çok sarı ve tabelâ sendikalarının doğmasına se
bep olmuştur.

Bu hususta bazı açıklamalar yapmayı ve
bilhassa kendi çıkarları için, kendi kitlesine
ihanet eden sendikalardan ve dolayısı ile bun
ların yöneticilerinden bahsetmek isterim. Yu
karıda bahsettiğim kanunda, işçi vasfına sahip
olan 6-7 kişi bir araya gelerek sendika kurma
hakkına sahip oluyor. Hele, daha evvel mensup
oldukları sendikalardan İYİ HİZMET VERDİKLE
BİNDEN OLSA GEREK... Seçim kaybeden ve
türlü nedenler ile uzaklaştırılan kimseler bu iş-
'ori daha iyi beceriyorlar. Bu tür kimselere de
yeşil ışığı yakan ve sarı sendikacıl ığı türeten
oıaalesef bazı işverenlerdir. Çünkü bir sendika
nın mensuplarına fayda sağlaması ilk önce ka
sasının güçlü olması ile kâimdir. Şimdi sora-
rım bu tür sendikacılar bu gücü nereden temin
ediyorlar?

Gelelim ikinci konumuza. Anayasamızın
47. maddesine uyularak yine aynı tarihte (24.
7.1963) 274 sayılı yasa ile beraber 275 sayılı
yasa, yani TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV
lokavt yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yaşanıp
daha çıktığı zamanlar dahi kifayet etmediği bi

linmekle beraber bugün tam mânası ile kuşa
dönmüştür. Çünkü tatbikatı ortadadır. Bölge
Çalışma Müdürlükleri aynı husus üzerinde ayrı
ayrı uygulama yaparlar, iş mahkemeleri ona ke
za, peki hakkı zayi olan işçileri kim düşüne
cek?

Son günlerde hepinizinmalûmudur. Birçok
işyerlerinde direnişler, boykotlar ve hatta iş
galler aldı yürüdü. Neden? Çünkü yukarıda
kısa da olsa izahına çalıştığım sarı ve tabela
sendikaları sahte giriş fişi tanzim etmek sureti
ile yetki alıp, temsil yetkisi olmayan kimseler
hakkında sözleşme aktetmesidir. Bunun en
açık delili ÇELİK MONTAJ işyerinde CEVHER
İŞ Sendikasının yaptıklarıdır. Bu sendikanın
üye fişlerinin sahte olduğunu Bölge Çalışma
Müdürlüğüne bildirmenize rağmen, kanun ge
reğince yetkisi olmadığından sayımda sahte fiş
leri de saymıştır.

iş mahkemeleri evrak üzerinde kararını ke
sin verir ve sarı sendikalar böylece işverenlerle
anlaşarak işçilerin ezilmesine ve haklarının
kaybolmasına sebep olurlar. Neticede de yuka
rıda bahsettiğimiz huzursuzlukların müsebbibi
dirler. Fakat her neden ise bu durumu da asla
kabulenmezler.

Bizim önerimiz odur ki, güçlü sendika üye
sinden destek gören sendikadır, işverenden
değil. Bu durumda yetki ihtilâflarında en adil
yolun REFERANDUM olduğuna inanıyoruz. En
kısa zamanda yasalarda gerekli değişikliğin
yapılarak bu hususların giderilmesi şarttır.



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

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

Fen-iş Alüminyum Fab rikası umumi görünüşü.

Fen-iş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş,
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1963 yrlında Bosfancı'da FEN - İŞ Sanayi
ve Ticaret Adi Komandit Şirketi Kerim Yılmaz
ve Ortakları unvanıyla alüminyum profil ima
lâtına başlayan Anonim Şirket haline dönüş
müş ve İstanbul Topkapı'da satın aldığı yeni te
siste 300 ton/yıl kapasite ile imalatını sürdür
müştür.

Günün ekonomik koşullarını gözönüne alan
şirket yöneticileri sermayelerini on milyona çı
kartarak Avrupa standartlarına uygun ve ihra
cata dönük bir üretimi gerçekleştirmek gaye
siyle 1970 yılı başında Çayırova - Gebze'de
kurmaya başladıkları yeni tesisi bir yıl gibi kı
sa bir süre içerisinde tamamlayarak 1971 yılı
başında üretime geçirmişlerdir.

Halen Çayırova - Gebze'de kurulu 6000
M2 lik 3000 ton/yıl kapasiteli fabrikasında
225 personelle üç vardiya halinde çalışmaları
nı sürdüren FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ ve
TİCARET A.Ş. üretmekte olduğu kaliteli alümin

yum profillerini iç pazarlarda olduğu gibi dış
pazarlara da arzetmektedir.

İşyerinde çalışan tüm işçiler sendikamızın
üyesi olup, bağıtlanan toplu iş sözleşmesi ile
Türkiye'de ilk olarak bir yıldan başlamak üze
re kıdem tazminatlarının (30) gün üzerinden
ödenmesi kabul edilmiştir. Aynı zamanda ihbar
tazminatlarının % 50 zamlı ve peşin verilmesi
de sözleşmede yer almıştır; Bağıtlanan toplu
iş sözleşmesi işyerinde birinci dönem sözleş
memiz olup, 1 Ocak 1974 tarihinden itibaren
iki yıl sürelidir.

Sendikamızın, işyeri temsilcilik görevlerini
aşağıda ad ve soyadları yazılı üyelerimiz yü
rütmektedir.

Baş temsilci : Mahir Madenci
Temsilci : Bayram Çarlı
Temsilci : İsmet Koçak
Temsilci : Osman Erdem
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Türk-iş bildirisi ve
îşveren sendikaları kontederasyonu

başkanının ilginç görüşü
Işveret^Sendikaian Konfederasyonu Baş

kanı sayın Halît Narin'in îşçî sendikaları vo İş
çiler hakkında neler düşündüğünü belirten il
ginç konuşmalarından bîrini son olarak MADE
Nİ EŞYA SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESŞ)
genel kumlunda yapmıştır.

Sayın Narin'in bir fabrikatör olduğunu bi
liyoruz ve elbette bu fabrikalarında işçi çalış
tığı malumdur. İşte odur ki çalıştırdığı kimseye
verdiğini kıskanan kimseler, daha üst mevkile
re geimesi iel tüm çalışanların da haklarım kıs
kanması en normal neticedir.

Bu hususta TÜRK İŞ 1. bölge temsilciliği
nin basına sunduğu bildiri okurlarımızıh bilgi
sine sunulmuştur.

Muhterem basina ve kamu oyuna

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyo
nu Genel Başkanı Sayın Halit Narin'in "MESS"
Sendikası Genel Kurulunda yaptığı konuşma

tüm kamuoyunun biigiierindedir.

İbretle bir kere daha müşahade ediyoruz ki
üçe, bir iki daha değil üçe üçyüz yapma hırsı
bugünkü gelişmelere bir türlü intibak edemi
yor. Giderek çağımızın çok gerilerinde kalmış
Seçeriilikieri günün yeni akçesi olarak piyasa
ya sürüyorlar.

Sayın Narin Genel Kurulda yaptığı konuş
masında :

1 — Sendika aidatları bordradan kesiime-
meli, bu uygulama tabelâ işçi sendikalarını do
ğuruyor;

2 — Toplu iş sözleşmeleri işyeri düzeyin
den çıkarılıp işkolu düzeyinde yapılmalıdır;

3 — Yetki saptanmasında referandum an
cak mahkeme kararı ile mümkün olmalı ve söz
leşme süreleri asgari 3 yıla çıkarılmalıdır;

4 — Kıdem tazminatı hakkı 3 yıldan sonra
doğmalı ve 15 maaşı aşmamalı;

5 — Sanayi işçisi sözleşmelerle temin et
tiği ücret zamları ile "MUTLU AZİNLİK" hali
ne gelmiştir.

6 — İşçilerin yasa dışı eylemleri yanında
grev furyası ülkeyi sarmıştır, örnek olarak da
bir yıl içinde işçi sendikalarının 27 grev kararı
aldığı 7'sini uyguladığı işverenlerin ise 26 lo
kavt kararı aldığı ancak 1 'ini uyguladığını; ifa
de etmiştir.

Şimdi bunları kamuoyu önünde eleştirmek
haklıyı haksızı kamunun adil kararına bırak
mak ve yegâne güvencemiz olan kamuoyunun

(Devamı arka sayfada)



hakemliğinde ve desteğinde mutlu ile mutsuzu
tefrik ederek mücadelemizi sürdürmek istediği
mizi belirtmek haklılığımızda kabul edilecek
tir,

GÖRÜŞÜMÜZ:

1 — Sendika aidatlarının işyerince kesil
mesi hususu tüm dünyada bir kural olmuştur.
Ülkemiz sendikacılığı bunun istisnası olamaz.

Aidatın bu tür tahsili de tabelâ sendikacı

lığının gelişmesi nedeni değildir. Asıl neden
işverenlerin dolaşık yollardan kurdurduğu, bes
lediği sarı sendikalarla yine işverenlerin güçlü
sendikalara karşı devamlı pas verdikleri, ya
şamlarını sürdürmek için her yolu denedikleri
gecekondu sendikalardır.

Esasen işverenler kendi örgütlerinin malı
kaynaklarını yasalarla zorunlu hale getirirken
güçsüzlerin tüm yaşam damarlarını keserek
nasıl bir mücadele ortamı istediklerini ortaya
koymaktadır.

Para, pul sende olacak, parlamentoya hep
kendi yanlını sokacaksın, devlet çarkı senin
çıkarına dönük işleyecek, dilediğinde hükü
met düşürüp dilediğin gibi hükümet kurma gü
cü senin elinde olacak ondan sonra lokması
ile hırkasından başka varlığı olmıyan topluma
gel mücadele edelim diyeceksin!..

2 — Toplu iş sözleşmelerinin işyeri veya
işkolu seviyesinde mi gelişmesi gereği çok yıl
lar evvel işçi ve işveren örgütlerince .bir görü
şe bağlanarak meclise sunulmuştu. Bunun ya-
salaşmaması için uğraşı hangi yandan geldi
acaba?

Hem tavşanın kaçmasına olanak sağlaya
caksın, hem de tazının tutmasına engel ola
caksın. Lütfen dün söylediklerimizle bugünkü
arasında bağları kaybetmiyelim.

Ayrıca asgari 3 yıl süreli sözleşmeler han
gi istikrara bağlanacak onu da açıklar mısınız.
Ekonomi bizim elimizde mi?

Sen her sabah dilediğin mala dilediğin
zammı yapacaksın. Bana da açlığına biraz da
ha tahammül et diyeceksin olmaz böyle şey.

3  Kıdem tazminatı yıl olarak, ücret o-
larak dondurulsun görüşü insanın yaşamına
ters düşmektedir.

işçi tüm emeğini, gücünü, ömrünü sana
hasredecek, bir başka deyişle işçi işverenlere
göre nefesini tezgâhının başında tüketecek iş
göremez bir yaşa geldiğinde ona yaşama ola
nağı tanınmayacak.

Bu hangi devrin görüşüdür. Geçerliliği han
gi kabilede mümkündür?

4  Sözleşmelerle elde ettikleri zamlarla
işçiler mutlu azınlık haline geldi görüşüne ge
lince seçimini Sayın Halit Narine bırakarak
kendisini bir işçi evinde 3-5 gün misafir olma
ya çağıracağız.

3-5 gün diye kısa tutmamızın belli nedeni
bir işçinin mutlu diye nitelediği yaşam koşul
larına tahammül edip edemiyeceğini anlamak
içindir.

Bay Narin sen hiç günlerce katık diye so
ğanla öğün savdın mı?

Ve sen hiç peynirii zeytini bakkal vitrinle
rinde imrenerek seyrettin mi?

5  Grev ve lokavtlara gelince fazlaca söz
etmeden Bay Narine bir Türk hasletini hatır
latarak yetinmek istiyoruz.

Bizim tarihten çok eski tarihte, hatta do
ğuşumuzdan gelme bir geleneğimiz vardır.

"Türk güçsüze silâh çekmez", denir. Sen
bir yıl içinde bu kuralı 26 kez ihlâl etmişsin,
ondan sonra da grev kararı bu sayıdan 1 fazla
oldu diye feryada, figana başlamışsın.

En halisane dileğim.
Önce yeter, sonra yeter be...



GREVLER
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AEG-ETI Grevinde üyeler moral eğitiminde.

AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. GREVİ
Sendikamızın, Kocaeli - Gebze'de kurulu

AEG - ETİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. işye
rinde, toplu iş sözleşmesinden dolayi ihtilafa
giden ve neticede anlaşma sağlanamadığından
dolayı, 23.9.1974 günü saat 10.30 da uygula
maya başladığı GREV sükunetle ve disiplin
içinde devam etmektedir. Fakat her neden ise
işverenlerin, her grevde yaptıkları usulü bura
da da denemişler ve grev kırıcılığı yapmak
için türlü oyunlara girerek Türk adaletini de
yanıltmışlardır. Şöyle ki; grev uygulamasına
başlanan bir işyerinde yarı mamûl istihsalin

satı lması veya işyeri dışına çıkarılması yasak
olup, bu işe tevessül edenler hakkında takibat
ta yapılır.

AEG - ETİ işverenleri tamamlanmamış ve
sanayiimizde çok önemli yerlerde vazife göre
cek Elektrik TRAFO'larını, tamammış gibi gös
tererek satmışlar ve GREV uygulamasının de
vam ettiği günlerde sattıkları kimselerden mal
ların alınmasını talep etmişlerdir. Trafolarını
almak için gelenlere grevden dolayı veremiye-
ceklerini beyan eden işveren ayrıca mahkeme
den karar almalarını sağlık vermiştir, ilgili
mahkeme bu hususta bir bilirkişi raporuna lü-
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AGE-ETİ Grevinde üyeler görev başında.



zum görmeden Trafonun çıkışı için karar ver
miş ve icra yolu ile infazına geçmiştir. Fakat
her neden ise karar veren hakim akabinde e-
mekli olmuştur. Sendikamız kanuni yollara baş
vurarak itirazını yapmış olup her zaman oldu
ğu gibi kanunlara uygun olarak hareket edecek
tir. üzüldüğümüz husus işçiyi tek güvendiği
ordu ve emniyet mensupları ile karşı karşıya
getirmek isteyen zümrenin hâlâ daha var oldu
ğudur.

Aynı işverenlerin BAYRAM gazetesinde ya

yınladıkları duyuru kamu oyunu yanıltmaktan
başka bir şey olmadığı açıkça ortadadır. Şöyle
ki: saat ücretlerine 310 Kş. zam ve ikramiyeyi
3 maaş ilarak verdiklerini beyan ediyorlar. Şu
rasını unutmuşa benzerler "işçi para ile satılık
metâh değildir." İlk önce işyerinde huzur ve
iş barışı ile işçiye iş güvencini sağlamalarını
sağlık veririz. Bu husustaki maddelerimiz kabul
edilmediği müddetçe GREV'imizi her türlü en
gellemelerine karşı, sukunet ve azimle yürüte
ceğiz ve kararlıyız.

AEG-ETÎ Grevinde üyelere. Malî Sekreter ilhan Dalkılıç tarafından grev ödenekleri verilirken.

çelik halat ve TÜRK KABLO

İŞYERLERİ GREVLERİ

Kocaeli ilinin Köseköy'de kurulu ÇELİK
halat işyerinde 4.10.1974 tarihinde, ve yine
Kocaeli - Derince'de kurul uTüRK KABLO iş
yerinde 25.10.1974 tarihinde toplu iş sözleş
meleri görüşmelerinde anlaşma temin edile
mediğinden Türk Metal Sendikası Kocaeli şu

besi tarafından grev uygulamasına başlanmış
tır.

Her iki işyerinde grev tam bir disiplin için
de devam etmekte olup greve 620 işçi iştirak
etmiştir. Zaman zaman [şveren işyerinden yarı
mamul madde çıkarmak için grev kırıcılığına
teşebbüs etmiş ise de işçilerden ve hatta ya
nıltmaya kalktığı ilgili mercilerden gerekli der
si almıştır.



Toplu iş sözleşmeleri
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Toplu-lş Sözleşmesinin imzasından sonra işçi vo işveren temsilcileri toplu halde görülüyor.
ELEKTROFER ÇELİK SAN. A.Ş. menfaatlerden bazı maddeler aşa

Sendikamızın, Kocaeli - Gebze'de kurulu
ELEKTROFER ÇELİK SANAYİ A.Ş. İşyerinde.
1.9.1974 tarihinde başi ıyan üçüncü dönem
toplu iş sözleşme görüşmeleri tarafların anla
şamaması üzerine uyuşmazlığa intikal etmişti.
Ancak uyuşmazlık toplantısı Bölge Çalışma
Müdürlüğünde yapılmadan evvel, işveren top
lantı talebinde bulunmuş ve 31.10.1974 günü
yapılan toplantıda anlaşma sağlanarak, toplu
İş sözleşmesi 9.11.1974 günü işyerinde ve ü-
yelerin huzurunda imzalanmıştır.

Aktedilen yeni dönem toplu iş sözleşmesi
ile üyelerin aylık ücretlerine 1. yıl 780 TL. ve
2. yıl 780 TL. olmak üzere 1560 TL. çıplak
ücret zammı sağlanmış, ayrıca yıllık ikramiye
leri 1,5 maaştan 3 maaşa çıkarılmıştır. En ö-
nemli konulardan olan ihbar tazminatlarının %
50 zamlı ödenmesi ve kıdem tazminatlarının
bir yılda başlamak üzere her yıl için 30 gün
üzerinden ödenmesi kabul edilmiştir.

Üyelere sağlanan diğer sosyal yardım ve

ğıda belirtil

miştir.
— İki sendika ve iki işveren temsilcisinden te

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

retli izin verilmesi,
— 24 Temmuz günü işçi bayramı olarak tam

gün ücretli izin verilmesi,
— Toplu çıkarmalarda ilk giren son çıkar kai

desine uyulması,
— ihbar tazminatlarının peşin olarak ve % 50

zamlı ödenmesi,
— Kıdem tazminatının bir yıldan başlamak ü-

zere 30 gün üzerinden verilmesi, (Bu hu
susta çıkacak kanun 30 gün olursa, uygu
lama 35 gün üzerinden olacak)

— Asgarî ücret saatte 600 Kr. olarak tespit
edilmiştir,

— Fazla mesailerin % 75 zamlı ödenmesi,
— Hafta tatili ve genel tatillerde fiili çalış

maların % 100 zamlı ödenmesi,
— Dini bayramlarda üyelere net 250 TL. bay

ram ikramiyesi verilmesi,
(Devamı arka sayfada)



f " - -T ■ ■

ti'f' 7,?i^ ;.-:-^;fc:
"  " il '■ ,JÛİ,

Toplu-îş Sözleşmesinin imza törenini izleyen Eiektroîer işyeri üyelerimizden bir kısmı.

Sendikamız Genel Sekreteri SAMİ ATAÇ toplu-iş söz
leşmesini üyelere anlatırken (Yanda oturan işveren

KÂMİL ACARER'dir)
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S.S.K. tarafından ödenmiyen ilk iki günün
işveren tarafından ödenmesii

Yıllık izine giden üyelere ayrıca 300 TL.
tatil ikramiyesi veri lmesi.

Evlenen üyeye 6 gün ücretli izin ve 1000
TL. evlenme yardımı yapılması.

Çocuğu dünyaya gelen üyeye 3 gün ücret
li izin ve 750 TL. yardım yapı lması.
Çocuk parasının her ay 25 TL. olması.

Üyenin ölümü halinde varislerine 5000 TL.
iş kazası sonucunda ölümü halinde 20.000
TL., üyenin eş ye yakınlarının ölümü ha
linde 3 gün ücretli izin ve 1000 TL. ölüm
yardımı yapılması.

Üyelere her yıl Ağustos ayında net 500 TL.
yakacak yardımı verilmesi,

imza tarihinden evvel verilmiş disiplin ce
zalarının af edilmesi.

Üyelerin 1. yıl saat ücretlerinR 325 Kş. ve
2. yıl saat ücretlerine 325 Kş. olmak üzere
toplam 650 Kş. ücret zammı yapılması.

Üyelere her yıl 3 maaş tutarında ikramiye
verilmesi,
Kabul edilmiştir. Toplu iş sözleşmesi 1.9.
1974 tarihinden itibaren iki yıl sürelidir.



ATLAS COPCO MAKİNALARI A.Ş.

istanbul - Tuzla'da kurulu ATLAS COPCO
MAKİNALARİ A.Ş. işyerinde sendikamız teşki
lâtlanarak bu işyerinin de bünyemize katılma
sı sağlanmış bulunmaktadır. Sendikamız toplu
sözleşme yetkisi için gerekli presödürü tamam
lanmış olup, istanbul Bölge Çalışma Müdür
lüğüne müracaat ederek, 20.10.1974 tarihinde
gazete ile de çağrı ilânını yapmıştır. Bu çağrı
ilânımıza başta Cevher iş, olmak üzere Tek-
met iş. T. Metal iş, Teknik iş, Maden İş ve
Çağdaş Metal İş Sendikaları itiraz etmişlerdir.
İtirazlarının gerekçesi de, bu işyerinde kendi
sendikalarının üye çoğunluğuna sahip olup
yetkili olduğu iddialarıdır. Bu durumda gerek
sendikamızdan ve gerekse itiraz eden bu sen
dikalardan Bölge Çalışma Müdürlüğü üye fiş
lerini ve ilgili evrakları talep etmiştir. Fakat
her neden ise sendikamızdan başka hiç bir ta
nesi istenen belgeleri getirememiştir.

ti üzerinde kurulu bulunan ÇELİK MONTAJ
TIC. ve SAN. A.Ş. işyeri, bundan beş yıl ev
vel teşkilâtımıza katılmış ve o zamandan söz
leşme müzakerelerinde anlaşma sağlanamadı
ğından sendikamızın ilk grevi bu işyerinde uy
gulanmıştır. İsteklerimiz kabul edilmesi nedeni
ile 54 günlük grevden sonra anlaşma sağlan
mıştır. 1970 devalüasyonunu bahane eden iş
veren % 65 üyemizin iş aktinİ fesh etmiş ve
kısa bir süre sonra da işyerini güya kapatmış
tır. Bilahare açtığı zaman kendine göre bir
sendika (CEVHER-İŞ) buldu ve üyesi olmadı
ğı halde sözleşme imzaladı. Her zaman olduğu
gibi işçi yine gerçek temsilcisini arayarak, bu
dönem sendikamıza üye olmuş ve sarı sendi
kadan istifa etmiştir. Fakat üzüldüğümüz en
önemli husus şudur ki, sarı sendikadan daha
çok işverenin endişe duyarak işçilerin sendi
ka seçme özgürlüğünü mani olmasıdır. Kaldı
ki sarı sendika ile müşterek işyerinden 17 üye
mizin iş aktini de fesh etmesidir.

Görülüyor ki, işçiden yana olduğunu iddia
eden bu sendikalar, hattızatında işçi üzerinde
kumar oynamaktalar ve bir an evvel çıkması
muhtemel olan toplu sözleşme yetkisinin erte
lenmesine sebep olmaktadırlar. Bu durumda
sözleşme yetkisi 15.11.1974 tarihinde çıkmış
olup, sözleşmenin bir ay gibi uzun bir süre
sonra başlamasına da vesile olmuşlardır.

ATLAS COPCO MAKİNALARİ A.Ş. işyeri
işverenleri ile toplu sözleşme görüşmelerine
başlamadan evvel işyerinde temsilci seçimi
yapılmış ve temsilciler ile müşterek sözleşme
taslağı hazırlanmıştır. İşverene toplantı talebin
de bulunularak, 28.11.1974"tarihinde ilk top
lantı yapılmıştır. İşyerinde birinci dönem top
lu iş sözleşmesi görüşmeleri bu suretle baş
lamış olup, gelecek toplantı 12.12.1974 tari
hinde yapılması taraflarca kabul edilmiştir.

Bünyemize katılması ile kıvanç duyduğu
muz ATLAS COPCO MAKİNALARİ A.Ş. işyeri
işçilerini tebrik eder, başarılar dileriz.

ÇELİK MONTAJ TİCARET ve
SANAYİ A.Ş.

Kartal - Soğanlı köyü karşısı Ankara asfal-

Işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşme
presödürü tamamlanmış ve Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne müracaat edilerek çağrı yapılmıştır,
işte bütün gerçekler bundan sonra su yüzüne
çıkmıştır, işyerinde 329 kişi çalışmasına rağ
men işveren bölgeye 364 kişi bildirmiştir.
Cevher İş Sendikası iki yıldır bu işyerinde ça
lışan üyelerinden aidat almasına rağmen bü
tün işçilerinki ceman 337 kişi 9 ve 11 Ekim
1974 tarihlerinde üye kaydetmiştir. Ve en dik
kate değer taraf da işverenin oğlu iki yıldır
Amerika'da tahsilde olmasına rağmen bu tarih
lerde ve bu sendikaya üye olmasıdır. (Bu şahıs
halen Amerika'dadır.) 231 üyemiz bu sendi
kadan istifa etmesine rağmen hepsinin aynı
sendikaya üye olması dikkat çekicidir.

Görülüyor ki yurdumuzda hâlâ kanunları
hiçe sayan işverenlerin olduğu ve işçilerin ya
sal hakkı olan sendika seçme hürriyetlerine
nasıl mani olunduğudur. Bu hususta kamu o-
yuna yayınlanan bildiri ile ilgili mercilere yap
tığımız şikâyet telgrafı ve bu hususta aldığımız
cevap aşağıda yayınlanmaktadır.

^  (Devamı sayfa 17'de)
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Çelik Montaj üyeleri toplu ha!de Vilâyette.

Sendikamız Çelik Montaj işçileri için
Bi ldiri yayınladı

Sendikamz, Çelik Montaj
fabrikasında çalışan tüm işçi
ler! bünyes'nde toplamıştır.
Bu toplanma yuvaya dönüş
şeklinde nitelendirilmektedir.
Ancak yaptığı oyunların sök
mediğini gören Cevher - İş
Sendikası yetki için yapılan
çağrı arşesinde türlü menfi
hareketlere girmiş ve şlyerîn-
dekl işçileri taciz etme duru
muna girmiştir. Bunun üzeri
ne sendikamız Çelik Montaj

işçilerine bir bildiri yayınladı.
Bu bildiriyi aşağıda neşret
mekteyiz.

ÇELİK MONTAJ'İN
DEĞERLİ İŞÇİLERİ;

İki yıldır temsilciniz gibi ge
çinejn ve halen bu yaşantısını
devam ettirmek için işverenle
her türlü işbirliğinden kaçın
mayan Cevher - Iş'in hakiki
durumu ortaya çıktı.

Işyerinizde yapılan hareket

leri gözlerinizle gördünüz. Bu
sendikanın işverenle, nasıl
müşterek hareket ettiğine şa
hit oldunuz.

İşçi temsilcilerinin bu ha
reketlere karşı gelmeleri nede
ni ile işlerinden atıldıklarını
ibretle seyrettiniz. Cevher - İş
bunların temsilciliklerini kal
dırmakla, işten atılmalarını is
tediler ve yardım ettiler.

Değerli arkadaşlarımız, ar
tık bu oyunlara dur demenin
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haberler
zamanı gelmiştir. Anayasamı
zın tanımış olduğu SENDİKA
SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ,
kimseye ç'ğnetmiyeceğiz. icap
ederse, bu hususta yasaların
tanıdığı her türlü hakkımızı
kullanacağız. BUNU PATRON
LAR ve ONUN UŞAKLAR] A-
ÇIKÇA BİLMELİDİR.

Amacımız yasal koşullar
içinde insanca yaşamaktır. Fa
kat görüyoruz ki satılmış ve
kiralık kişiler her gün fabrika
kapısında kol geziyor hatta
fabrika içinde serbestçe dola
şıyorlar. BU MU İŞVERENİN
TARAFSIZLİĞI? Halbuki iş ak-
ti haksız olarak feshedilen bir
arkadaşımız hesabını almak
için bile fabrikaya alınmıyor.

Değerli arkadaşlar, işçiden
yana olan sendika, ancak iş
çiye hizmet eder. Cevher - iş'-
in yöneticileri daha önce men
sup oldukları sendikalardan,
neden ayrıldılar? Hatta Türk -
Iş temsilci] ğinden neden çı
karıldılar? Sakıncası yoksa a-
çıklasmlar.

Sevgili arkalaşlarımız, top
lu sözleşme düzeyine girmiş
bulunuyoruz^ Bu hususta bü
tün evraklar Bölge Çalışma
Müdürlüğüne verilmiştir. An
cak yetki kararını Bölge Ça
lışma Müdürlüğü verir ve
mahkeme kararı ile de kesin-
leşir. BUNUN DIŞINDA SÖY
LENEN HER SÖZ YALANDIR.
ASLA İNANMAYIN. TEK YET
KİLİ TEMSİLCİNİZ OTOMO
BİL - IŞ'tir, ■;

Eğer Cevher - iş, işçinin
kendisinde olduğunu iddia e-
diyorsa, HODRİ MEYDAN.
BUYURSUNLAR REFERAN
DUM YAPALIM. GERÇEK
SENDİKA İSTENMİYEN YER
DE .ZORLA DURMAZ. Bunu
da bilmelidirler.

Değerli arkadaşlar:

işverenin ve uşaklarının tah
riklerine kapılmayınız. Yasal
hak ve özgürlüğünüzü kimse
ye çiğnetmeyiniz.

Bu hususta birimiz hepimiz,
hepimiz birimiz için hareket
edeceğiz.

Kırılmaz gücümüzle, mutlu
yarınlara birlikte yürüyelim.

Kötülüklere boyun eğmeyin
ve âlet olmayın, SEVGİLİ ÇE
LİK MONTAJ İŞÇİLERİ.

İşlerinizde başarılar, yuva
nızda mutluluklar dileriz.

OTOMOBİL-İŞ SENDİKASI

ENVER KAYA EMEKLİLİĞİNİ
ISTÎYEREK TÜRK - METALİN
BAŞKANLIĞINDAN AYRILDI

Metal - İş Federasyonu es
ki başkanı ve Türk - Metal Sen
dikasmın kurucularından ve
başkanı olan Enver Kaya, e-
mekliliğini istiyerek, başkan
lıktan ayrılmıştır. Eski sendi
kacılar içinde ilk defa emekli
liğe hak kazanıp bu sebeple
sendikacılıktan kendi arzusu

ile ayrılan Enver Kaya'nın bu
örnek hareketi işçiler arasınra
ve sendikal çevreler arasında
taktirde karşılanmıştır.

Şimdiye kadar Türk sendi
kal hareketine yaptığı katkılar
övgü ile anılacak olan Enver
Kaya'nın bundan sonraki ha
yatının da başarılarla geçme
sini temenni ederek kendisine

yeni yaşamında mutluluk dile
mekteyiz.

makine KİMYA İŞÇİLERİNE

HAKSIZ OLARAK UYGULA

NAN AİDAT KESME İŞLEMİ

DURDURULDU

Türk Metalin üyeleri olma
larına rağmen, M.K.E.K. çalı
şan işçilerden haksız olarak
Çağdaş Metal - İş Sendikasına
aidat kesilmekte direnen işve
renin bu haksız tutumu işçiler
arasında tepki ile karşılanmış
tır. İşveren haksız tutumunu
devamda ısrar edince tüm iş
çiler bu haksız tutumu protes
to etmiştir. Neticede işçilerin
haklılığı meydana çıkmış ve
üye olmadıkları sendikaya ke
silen aidatların kesilme işle
mine son verilmiştir. Bu konu
günlerce kamu oyunu meşgul
etmiş ve konu ile bizzat Türk-
İş Genel Başkanı Sayın Halil
Tunç ilgilenmiştir.
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Hukuk Kösesi

Yargıtay Kararları
Yergıtayın iş davalanna bakmakla görevli

9. Hukuk Dairesinin ilginç olan iki kararı çık-
m:ş bulunmaktadır. Bunlardan biri iş kazasına
uğrıyan bir işçinin noter huzurunda verdiği da
vadan feragat ve ibra hususunda verdiği be
yandır. Bu durumda temyiz bu beyan ve fera-
ğatın belli bir meblağı kapsamadığı ve davalıya
(işveren) bir borçtan kurtarıcı mahiyette olma
dığı sebebi ile kabule şayan olmadığı görüşü
nü kabuî etmiştir. Yapılan beyan neticesinde
dava açılamıyacağı yolunda bir kaidenin kabul
edilemiyeceğini ve böyle bir davanın kabul
edilerek alacağın hüküm altına alınabileceği
görüşüne varmıştır. Ancak karar oybirliği ile
değil muhalefet şerhi ile çıkmıştır. Aşağıda ka
rar sunulmaktadı.

Aşağıda yayınladığımız ikinci kararda ise
toplu iş sözleşmelerinde yol parası ile ilgili hü
kümlerin tatbik tarzı ile ilgilidir. Bu karara gö
re yol paraları ile ilgili bir hüküm yapılan toplu
iş sözleşmesinde yer almamışsa toplu iş söz
leşmesinin yürürlük tarihinden önceye ait yol
parası talebinde bulunulamaz. Demek ki toplu
iş sözleşmesinde sözleşmeden önceye ait öden
memiş bulunan bir yol parası mevcutsa ona
göre bir hükmün sözleşmede yer alması bu pa
raların istenmesi bakımından zaruri olmakta
dır. Buna göre toplu iş sözleşmesi yapıhrkeaı
bu konuya ilişkin hususların herhangi bir açık
lığa yer vermiyecek şekilde tanzim edilmesine
dikkat edilmesi icap etmektedir. Aşağıda bah
si geçen kararları sunmaktayız.

İŞ KAZASINA İLİŞKİN
NOTER HUZURUNDA İBRA :

Kazaya uğrayan işçinin "olayın oluş tarzı
nı anlatan olayın vukuunda kusurun kendisine
ait olduğu, başkalarının kusuru bulunmadığı,
hiç kimseden davacı olmadığı, dava hakkından
feragat ettiği" yolunda Noter huzurunda vaki
beyanı ibra niteliğinde sayılamaz.

YARGITAY KARARI :

Davacı geçirdiği iş kazası sonucu % 98
oranında malûl kalmıştır. Mahkemece yaptırı
lan bilirkişi incelemesi sonunda davacının %
30, davalının % 70 kusurlu oldukları tesbit o-
lunmuştur. Mahkeme, olaydan in gün sonra
hastaneye giden noterce alınmış olan 31.10.
1967 günlü ifade tutanağına dayanarak dava
nın reddine karar vermiştir.

Sözü edilen noter yazısı belirli bir alacak
tan vazgeçmeyi ve davalıyı ibrayı kapsar nite
likte olmayıp, olayın oluş tarzını anlatan, ola
yın vukuunda kusurun kendisine ait olduğu
başkalarının kusuru bulunmadığı, hiç kimse
den davacı olmadığı, dava hakkında feragat
ettiği yolundaki ifadesini tesbit etmektedir.
Davalının herhangi bir ödemesinden bahset
meyen, davalıyı borcundan ibra eder nitelik
taşımayan bu vesikaya dayanılarak davanın
reddedi lmesi doğru değildir,
maz.

SONUÇ:

Temyiz olunan hükmün yukarıda yazılı
sebeple davacı yararına BOZULMASINA} dava
cı yararına takdir edilen 1000 lira duruşma
avukatlık parasının davalıya yükletiimesine oy
çokluğuyla karar verildi.

12



(9. H.D. Es: 1973/8835 Ka. 1974/6413
Ta", 4.4.1974)

KARŞI OY YAZISI :

Dosyada mevcut 31.İ0.'1967 tarihli vesika
noterden resen tanzim edilmiştir. Davacı bu
belgede kusurun kendisinde olduğunu ve dava
hakkından feragat ettiğini açıkça beyan etmiş
tir. Feragatin işverenin sorumluluğu sebebile
ona matufiyetinde şüphe yoktur. Vesikadaki
feragat umumî olup cezaî ve hukukî sorumlu
luğu da kapsar. Bundan başka feragatta para
alındığının ve muayyen bir sebebin gösteril
mesi de şart değildir.

Davacı bu belgenin iradesini ifsat eden se
bepler altında tanzim edildiği yolunda bir id
diada ileri sürmediğine göre hükmün onanma
sı oyundayız.

Bir toplu iş sözleşmesinde nakde taallûk
etmiyen ve bir işin yapılmasını belirleyen mad
deler geçmişe teşmil edilemez.

Sözleşmeye bu maddelerin geçmişte uygu
lanmaması dolayisiyle bir tazminat hükmü kon
mamış ise buna ait bir alacak hakkı da doğ
maz.

DAVA : Davacı avukatı, müvekkilinin dava
lı tarafından temin edilecek araçia işyerine gö
türülüp getirilmediğinden, buna ilişkin alacağı
nın ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına al
mıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafın
dan temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği
konuşuldu :

YARGITAY KARARI :

1 —^ Dava; işçilerin işyerine götürüp getir
meden doğan alacağın hüküm altına alınması
isteğinden ibarettir.

Mahkeme, davayı kabul eylemiş; davalı,
toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önceki
devre için yükümlü olamıyacağını savunarak
hükmü temyiz etmiştir.

Toplu iş sözleşmesinin 3.2.1971 tarihinde

imzalandığı taraflar arasında uyuşmazlık konu
su değildir. Uyuşmazlık, bu sözleşmenin 67.
maddesinde öngörülen, işverenin sosyal yar
dım olarak Çimse - iş üyesi olan işçilerini ken
di vasıtaları ile veya ihale yolu ile sağlayacağı
vasıtalarlaı tesbit edilecek merkez ve güzer
gâhtan almak suretiyle getirip ve götürme yü
kümlülüğünün imza tarihinden geriye teşmil e-
dilip edilmeyeceği merkezinde toplanmakta
dır.

Gerçekten; anılan toplu iş sözleşmesinin
112. maddesinde "işbu toplu iş sözleşmesi
1.9.1970 tarihinden itibaren yürürlüğe girer"
diye yazılıdır. Ancak; bu hükmün 67. madde
ile kararlaştırılan taşıma gibi bir eylemin ifası
na mütedair olan fiili hallerde uygulanması dü
şünülemez. Zira 67. madde geleceğe ait âmeli
bir işin yapılmasını hedef tuttuğuna göre böy
le bir taahhüdün geçmiş zamanlar için edasına
imkân yoktur. Nitekim madde metninde yer
alan ve bir ön hazırlığı ifade eden "tesbit edi
lecek merkez ve güzergâhlardan" sözleri de eg-
tirip götümer yükümlülüğünün gelecekteki
günler için geçerli bir taahhüt olduğunu göster
mektedir.

■Bundan başka geçmişteki zaman için işve
renin, bundan dolayı sendika üyeleri olan işçi
lere tazminat namı altında bîr para vereceğine
dair sözleşmede bir hüküm de yer almış değil-
dir.

O halde mahkeme görüşünde isabet yoktur.
Bu nedenle temyiz itirazları kabul elilmeli ve
karar bozulmalıdır.

2 — Kabul şekline göre talep ve dava edi
len alacak için davalının mÇitemerrit olduğu
iddia ve ispat edilmediğine göre faize dava ta
rihi yerine sözleşmenin imza tarihinin başlan
gıç alınması da yasalara aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen
sebeplerin BOZULMASINA, oybirliğiyle karar
verildi.

(9. H.D. Es. 1973/30214 Ta. 974/11986
Ta. 11.6.1974)
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I
İK

TÜZÜKLER

ÇALIŞMA BAKANLIĞI TARAFINDAN 1475 SA
YILI İŞ KANUNUNUN 74 NCÜ MADDESİNE İSTİNA
DEN HAZIRLANAN VE DANIŞTAYCA ONAYLANAN

"PATLAYICI, PARLAYICI. TEHLİKELİ VE ZARARLI
MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLER
DE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK" BA
KANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONMUŞ
VE RESMİ GAZETENİN 24 ARALIK 1973 TARİH 14752
NÜSHASINDA YAYINLANMIŞTIR. YAYIM TARİHİ İLE
YÜRÜRLÜĞE GİREN BU TÜZÜĞÜ OKURLARIMIZIN
BİLGİSİNE SUNMAK ÜZERE AŞAĞIDA AYNEN YA
YINLAMAKTAYIZ.

Parlayıcı patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan
işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında tüzük

BİRİNCİ KISIM
Kapsam va Deyimler

Madde 1 — 1475 sayılı iş Kanunu kapsamına gi
ren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sı
vı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve
işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngö
rülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlil>
tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen ;
a) "Lif" deyimi : İnorganik (mineral) ve organik

(bitkisel, hayvansal) menşeli tabii ve suni iplik şek
lindeki katı ve dayanıklı maddeleri,

b) "Toz" deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, mi
neraller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından çı
karılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin
doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları, delinmeleri,
taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, öğütül
meleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile meydana gelen
ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bile
şimde olan veya olmayan ve hava içeririnde dağılma
veya yayılma özelliği gösteren 0,5-150 mikron bü
yüklükte olan katı parçacıkları,

c) Duman" deyimi; genel olarak erimiş halde
ki metallerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların
veya diğer organik mardelerin tma yanmaması sonu
cu hasıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana ge
len ve asıl maddeden kimyasal bakımdan farklı bulu
nan süspansiyon halindeki katı parçacıkları,

d) "Gaz" deyimi; genellikle sabit bir şekli ve
belirli bir hacmi olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve
basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi ile sı
vı veya katı hale getirilebilen maddeyi,

c) "Sis" deyimi; maddenin gaz halden sıvı hale
geçmesi veya suda çözülmesi veya pülverizasyon, kö
pürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak
dağıtılması sırasında havada meydana gelen damlacık
ları,

f) "Buhar" deyimi; normal olarak sıvı veya ka
tı halde olup, basınç artmasıyla veya sıcaklığın azal
masıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddele
rin gaz hallerini belirtir.

İKİNCİ KISIM

Parlayıcı, Patlayıcı. Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle
Çalışılan iş Yerleri ile ilgili Güvenlik Tedb.rleri

BİRİNCİ BÖLÜM

işyeri binalarında alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde 3 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za

rarlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan
binalar mümkünse tek katlı olarak; duvarları yanmaz
maddeden, tavanları hafif ve yan.maz malzemeden, dış
yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı
olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde hava
ya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır.

Madde 4 — Birden fazla katlı binaların, en üst
tabanı betonarme olmak kaydıyla parlayıcı, patlayıcı
maddelerin yalnız işlenmesine veya herhangi bir üre
timde ilkel madde olarak kullanılmasına izin verilebi
lir. Bu gibi yerlerin parlayıcı, patlayıcı maddelerin o-
lumlu üretim birimi veya deposu olarak kullanılması,
S. S. Yardım Bakanlığının olumlu mütalâası üzerine
Çalışma Bakanlığınca verilecek özel izne bağlıdır.

Madde 5 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı maddelerle çalışılan işyerlerinin tabanları, düz,
yanmaz, sızdırmaz, herhangi 'bir cismin çarpmasıyla
kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılacak ve kolay te
mizlenir, hafif meyilli tarzda inşa edilecektir.

Kullanılan maddelerin, kimyasal bir olay sonu
cunda işyeri tabanın laşındırıp tahrip etmesi veya par
layıcı, tehlikeli ve zararlı gaz ve dumanlar meydana
getirmesi önlenecektir.

Madde 6 — Tabanda yangın söndürme cihazları
nın vereceği fazla su ve kimyasal maddelerin ve iş
yerlerindeki bütün sıvıların eşiklerden taşmasını ön
leyecek şekilde toplanmasını ve bir depoya veya din
lendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj siste
mi bulunacaktır.

Madde 7 — Binalardaki giriş çıkış kapıları, pen
cereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin ka
pakları belirli bir basınç karşısında dışarıya doğru açı
lacak şekilde yapılmış olacaktır.

Madde 8 — Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malze
meden, çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve mümkün ol
duğu kadar büyük boyutta, kolayca dışarıya açılabi-
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lecek ve doğrudan doğruya açık havaya yol verecek
şekilde yapılmış olacak ve İşyerinde ayrı cephelerde ol
mak üzere en az iki kapı bulunacaktır.

Madde 9 — Şirden fazla bölümleri bulunan iş
yerlerinde, bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğ
ruya, diğeri genel koridora açılan, en az iki kapısı bu
lunacaktır.

Madde 10 — Binanın bütün pencereleri, gerek
tiğinde çıkış için kullanılabilecek şekilde yapılmış ola
cak, pencerelere demir parmaklık veya kafes konul
mayacaktır.

Madde 11 — İşyeri, herhangi bir tehlike vukuun
da işçiler tarafından derhal boşaltılabilecek şekilde ter
tiplenmiş olacak; bölümlerden birinin çıkış yolu, di
ğerinin geçişini zorlaştırmayacaktır.

Madde 12 — İç bölmeler, meydana gelecek en
yüksek basınç dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve
yanmaz mal zemeden yapılmış açık renkte boyanmış
veya badanalanmış, kolayca yıkanabilir ve temizlene
bilir şekilde olacaktır.

Madde 13 — Asansörler ve merdivenler yanmaz
malzemeden yapılmış ve binanın diğer kısımlarından
ayrı bölmelerde veya binanın tamamiyle dışında ku
rulmuş olacaktır. Asansörlerin kapıları kendiliğinden
kapanan, toz geçirmez şekilde yapılacaktır.

Madde 14 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı
binalarda inşaat, bakım ve onarım işlerine başlanma
dan önce aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

a) İş kısmen veya tamamen durdurulacaktır.
b) O mahalde bul unan bütün parlayıcı, patlayı

cı tehlikeli ve zararlı maddelerle, bunların bileşimleri
ne giren diğer maddeler tehlikei bölgenin dışına çt-
kanlacaktır.

c) Onarılacak kısım bütün parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve zararlı maddelerin artıklarından ve bulaşık
lardan usulüne uygun olarak tamamiyle temizlenecek
tir.

d) inşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve so
rumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanacaktır.-

Madde 15 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri ha
vasında bulunan miktarları, belli ve gerekli zaman ara
lıkları içinde ölçülerek bu miktarların, maddelerin iş
yeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada
çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok mik
tardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve
işyeri "havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yet
kili elemanlarca kontrol edilecektir.

Madde 17 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler
meydana 9®'®" işyerlerinde, üretimden paketlemeye
kadar olan işlemlerin kapalı bir sistem içinde ve oto
matik cihazlarla yapılması esastır. Kapalı ve otomatik
bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu gazlar, buharlar,
sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği noktada
emilecek ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışan

atılacaktır.

Madde 1 8— Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı sıvı veya gaz maddeler, emme veya basınç sure
tiyle özel borular içerisinde sevk edilecek ve bu sıvı
veya gazların şevkinde veya dpolanmasında, herhangi
bir kaçağa meydan vermiyecek tedbirler alınacaktır.

Madre 19 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı sıvı veya gaz maddelerin üretimine, kullanılması
na veya bu maddelerle yapılan diğer işlere yarayan,
âlet, cihaz veya boru donatımının bozulması, delin
mesi, sızdırması, eklerinden kaçak yapması, veya ha
valandırma sisteminin arızalanması halinde; iş kısmen
veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye ka
dar onarım ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler
tehlikeli bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi
bilen ve gerekli her türlü koruyucu araçları bulunan bir
ekip tarafından ve sorumlu teknik bir elemanın gözeti
mi altında yapılacaktır.

Madde 20 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı maddelerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri ve
ya bunların buhar ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık
rerecesine yükselen veya kıvılcım veya çıplak alev çı
karan ısıtma sistemi kullanılmayacaktır.

Isıtma araçları, işyeri bölüm veya bölümlerinde
işin özelliğine göre ve fennî esaslar dairesinde sapta
nacak olan sıcaklığı geçnniyecek şekilde otomatik ter
mostatlarla ayarlanacaktır. ısıtmanın radyatörlerle ya
pıldığı hallerde, bunlar, düzgün, pürüzsüz, ve çatlak
sız olarak, ağaç kısımlardan, parlayabilen maddelerden"
yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların sıçrayabilecek
her türlü parlayıcı veya patlayıcı sıvılara karşı uygun
koruyucuları olacaktır.

Madde 21 — işyerinde, yapılan işin özelliğineı
göre uygun nem sağlanacaktır.

Madde 22 — Patlayıcı maddelerin bulunduğu bi
naların meskûn binalara, demir yollarına ve karayolla
rına ve birbirlerine uzaklıkları, bu Tüzüğe ekli IV a,
IV b, IV c ve IV d numaralı çizelgelere, içerisinde
parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yerüstü kaplarının
meskûn yerlerden ve birbirlerinden uzaklığı ise V nu
maralı çizelgeye göre sağlanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektrik tesisatında alınacak Güvenlik Tedbirleri
Madde 23 — Parlayıcı gaz veya buharların havaya

karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki e-
lektrik alet ve teçhizatı, tehlikeli alanın dışına kuru
lacak veya etanş yapılmış olacak ve bu teçhizat, ^ev
geçirmez tipte yapılacak veya cihaz içinde devamlı o-
larak ortam basıncından biraz yüksek bir temiz hava
basıncı sağlanacak, yahut normalin biraz üstünde bir
basınçla asal gazla doldurulmuş olacak veya uygun ve
yeterli şekilde havalandırılacak ve nihayet özel haller
için. Çalışma Bakanlığının kabul edeceği şartlara uy
gun tarzda yanılmış olacaktır.

Madde 24 — Parlayıcı maddelerin bulunduğu iş
yerlerindeki elektrik motorları, alev geçirmez tam ka
palı tipten olacaktır.

(Devamı arka sayfada)
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Madde 25 — Alev geçirmez cihazların kullanıl
masından önce imalatçı ve satıcı müesseselerden bu
cihazların gerektiği gibi olduklarına dair belgeler alı
nacaktır. Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak
herhangi bir onarım veya değişiklik, bu cihazların ilk
güvenlik durumlarını bozmıyacak veya azallmıyacak
şekilde yapılacaktır.

Madde 26 — Alev geçirmez cihazlar için kulla
nılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunacak veya
madeni kılıflı, zırhlı yahut mineral tecritli kablolar kul
lanılacaktır. Bu gibi aletlere iletkenlerin bağlantısı, te
sisatın alev geçirmez özelliğini bozmayacak şekilde ya
pılacaktır.

Madde 27 — Tehlikeli bir ortama giren elek
trik tesisat boruları, tehlike alanına girecekleri nokta
da alev geçirmez buvatlarla dontatılacaktır.

Madde 28 — Mekanik bir etkiye maruz kalması
muhtemel olan yerlerde, zırhlı kablolar kullanılacaktır.

Madde 29 — Alev geçirmez cihaz veya teçhiza
tın marenî gövdesi ile kabloların madenî kılıfları ve
boruları arasındaki elektrik bağlantısı lehim kaynağı
veya uygun manşonlar kullanılarak sağlanacaktır.

Madde 30 — Kablo uçları, neme karşı bu tip ilet
kenlere özgü alev geçirmez özel kapaklarla tecrit edi
lecek ve boruları veya kabloların madenî kılıfları ilet
ken olarak kullanılmıyacaktır.

Madde 31 — Binafarın madenî kısımlarından ge
çen borular ile kabloların madenî kılıfları tecrit mal
zemesi ile kaplanacak veya bunlar binanın madenî kı
sımlarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

Madde 32 — Tam yalıtılmış elektrik cihazları,
gerilim altında oldukları sürece devamlı bir şekilde
temiz hava ve asal gaz basıncı altında bulundulacaktır.

Bu cihazların, basıncın düşmesi halinde tesisatı
devre dışı bırakacak uygun koruyucu tertibatı olacak
ve tesisatın basınç altında olup olmadığının her za
man kontrol edilebilmesi için de uygun bir gösterge
si bulunacaktır. Güvenlikli oldukları yetkili makamlar,
tarafından onaylanmış aletler ve tesislerin üzerinde,
güvenlik durumlarını bozacag hiç bir değişiklik yapıl-
sağlanacaktır.

Madde 38 — Parlayıcı bir ortamda akım kesici
tertibat, kumanda ettiği makina veya cihazın hemen bi
tişiğinde bulunmadığı hallerde, bunların kontrol, ba
kım veya onarım sırasında beklenmedik bir anda, ge
rilim altında kalmasını önlemek için gerekli tedbirler
önceden alınacaktır.

Akım kesicilerde, kontrol ettikleri cihazları belir
ten uygun etiketler bulundurulacaktır.

Madde 39 — Sigortalar daima tehlike bölgesi
dışına konacaktır.

Ancak bunun sağlanamadığı hallerde bunlar, alev
geçirmez kutular içinde bulunacak ve bu kutular ge
rilim kesilmeden açılmıyacaktır. Sigorta buşonlarınm
tel sarılmak suretiyle tekrar kullanılması yasaktır.

Madde 40 — Aydınlatma devresi de dahil olmak
üzere bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmiyen süreler
içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kon
trol ve bakıma tabi tutulacakır.

41 — Sunî aydınlatma tesisleri ancak etanş ar
matörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleşti
rilmiş lambalardan yararlanılacaktır.

Madde 33 — Yukarıdaki şartlara uygun olarak
korunmamış bulunan büyük elektrik motorları veya
sair elektrik aletleri kapalı tipten olacak ve içine kuv
vetli bir şekilde temiz hava basılacak ve bu hava açık
havaya ekzoz bacalarından veya borularından atılacak
tır.

Madde 34 — Çıplak hava hatları tehlike alanına
girmeden son bulacak ve bu uçlarda, gerilim yüksel
melerine karşı uygun koruyucu cihazlar bulundurula
caktır.

Madde 35 — Besleme hattının tehlikeli bölgeye,
zırhlı veya madenî kılıflı kablolarda uzatılması gerek
tiği hallerde, bütün madenî kılıflar birbirleriyle irtibat-
lanacak ve etkili şekilde topraklanacaktır.

Madre 36 — Telekomünikasyon kabloları da da
hil, bütün yeraltı kabloları en az 50 santimetre derin
liğe konacaktır.

Madde 37 — Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren e-
lektrik teçhizatını devreden tamamen ayırma olanağı

(Devamı gelecek sayıda)

Tüm okurlarımızın Bayramını
veîYenriYıllarını kutlar.
Esenlikler dileriz.
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TOPLU-İŞ SÖZLEŞMELERİ - Çelik Montaj
(Sayfa 9 dan devam)

ACELE TELGRAF 1 Kasım 1974

(BAŞBAKAMi ÇALIŞMA BAKANİ, BÖLGE
ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ ve TÜRK - İŞ
GENEL BAŞKANINA ÇEKİLMİŞTİR)

İstanbul - Kartal'da kurulu Çelik Montaj
işyeri işçilerinin tümü sendikam;za üye olma
larını hazmedemiyen işveren işyerinde üyeleri

mize baskılar yapmakta ve sendikadan İstifa
ya zorlamaktadır. Hatta daha ileri giderek bir
ay içinde 14 kişinin iş aktini feshetmiştir.
Feshi yapılan işçiler sendikamızın faaliyetini
yürüten kişilerdir. İş verenin bu kanunsuz tu
tumuna son verilmesi için gereğinin yapılma
sını emirlerinize arzederim.

Otomobil - iş Genel Sekreteri
SAMİ ATAÇ

T. C.
Î5 T A İN B UL

BÖLGE ÇALİŞMA MÖBÛBLBĞÛ
Sayı s

13 Ki93im

Kad.31^18.52 Otoaobil -iŞ .Sendilcası
Kadıköy Keşet Ömet Sok W0 20 Kat 2

Şehir

İlgi: 1.11.197A- tarihli tel yazınız:
Kartal,Soğanlı Sapağı Ankara Asfaltı üzerinde kurulu

Çelik Montaj Vicaret ve Sanayii AŞ. işyerinde çalışmakta bulunan üyeniz
işçilere baskı yapıldığı yolundaki müracaatırazı incelemek üzere yerin
de yapılan tahkikatta;

İşyerinden çıkarılan 15 işçiden 13 nün kanuni hakları ve
rilmek suretiyle ,2 tanesinin ise İş kanununun 1? nci maddesi gereğince
çıkarıldığı, ancak 13 işçinin çıkarılma sebeplerini araştırmak maksadı
ile sondaj usulü yoluyla çalışanların ifadeleri alınmak istenmiş isede,
işveren Müfettişimizin bu talebini kabul etmeyerek işçilerin din -
lenmesini on^ellemiştir•

Bu nedenle işveren hakkında' 1^75 sayılı i.ş kanunun 89 cu
maddesi gereğince kovuşturma açılmıştır.

Keza işverenin işçilerin Sendikal faaliyetlerini önle -diği kanaatine varıldığından,274 sayılı kanunun 19 ncu maddesine ay -
kırı hareketinden ötürü aynı kanunun 31/ 3 maddesi uyarıjıca''£5fcibat
yapılması için Savcılığa yazılmıştır.

Bilgileriniz rica olunu:-.

A Pin TURKUNT
i^e Çalışma Müdürü

BASIN BÜLTENİ
Türkiye'de uzun süreden beri sendikal alan

da REFERANDUM için yapılan mücadeleler
az da olsa semeresini vermektedir. İşverenler,
bilhassa otomotiv sanayiindeki büyük kârları
nın azalmasını önlemek için, kendilerinden ya
na sendilcacılar icat etmeğe devam etmekte
dirler.

Nitekim ki mensubu bulundukları daha ev
velki sendikalarından atılan ve TÜRK-IŞ bölge
temsilciliği yapan Nejat Karacagil ve ekibi bu
görevi üzerlerine almışlar ve işçilerin ezilmesi

pahasına işverenlerle müşterek çalışrna alanı
na girmişlerdir.

OTOSAN'da tülü oyunlarla aldıkları toplu
sözleşme yetkisinden sonra şimdi aynı oyunu
ÇELİK MONTAJ işyerinde tatbike başlamışlar
dır. Bu işyerinde sigorta kayıtlarına göre 329
kişi çalışmasına rağmen, İşveren Bölge Çalış

ama Müdürlüğüne 364 kişilik liste göndererek
Cevher - İş Sendikasının yetki almasını sağ
lamaya çalışmıştır. İşyerinden yetki sırasında
17 kişi işten çıkartılmışîr. Cevher - iş Sendika-

(Devamı arka sayfada)
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sndan 231 üyemiz istifa etmesine rağmen sah-
te giriş fişi tanzim edilerek yeniden aynı sen
dikaya üye gösterilmişlerdir, istifa eden üye
lerimiz ayrıca Niter huzurunda bir daha Cev-
har - iş Sendikasına üye oirnadıklarına ait ya
zılı beyan vermeleri ve bunu Bölge Çalışma
Müdürlüğüne iletmelerine rağmsn, İstanbul
Bölge Çalışma Müdürlüğü bunu dikkate alıra-
mıştır.

Seıridikamıza bağlı üyel^ Anayasal hakla
rını koruyabilmek için savcılığa ve mahkemeye
müracaat edeceklerini belirttikleri zaman, iş
veren işçileri "işten atacağını, fabrikayı kapa
tacağım" tehdidi ile haklarını korumalarına
mani olmak istemiştir.

ÇELİK MONTAJ işçileri savcılığa ve mah
kemeye bizzat müracaat etmek üzere harekete
geçmişlerdir.

Cumhuriyetin 51. yılına gelmiş olmamıza
rağmen, işçilerin Anayasal haklarını çiğnemek
isteyen işverenler ve bunlara hizmet eden sen
dikaların çıkması acı gerç^ler arasındadır.

Türk adaletinin temsilcileri Çelik Montaj
işçilerinin haklı davalarına eğileceklerinden e-
miniz.

OTOMOBİL - İŞ SENDİKASI

Bizden Haberler
DOĞUM

— OTO - YOL SANAYİ A.ş. işyerinde çalı
şan üyelerimizden, Saim Mantar'ın OKTAY
adında erkek, Alâattin Çırçır'ın OKTAY adında
erkek, Hamza Polat'ın SEZAY adında erkek,
Nihat Tuncay'ın CİHAN adında erkek, Müjdat
Kaya'nın BÜLENT adında erkek, Ömer Yörük-
çü nün AYHAN adında erkek, Selâmi Tuğ'un
MEYTEM adındakız çocukları dünyaya gelmiş
tir. Genç anne ve babaları tebrik eder, yeni do
ğan yavrulara uzun ve sıhhatli ömür dileriz.

EVLENME :
— MES MAKİNA ve ELEKTRİK SANAYİ

A.Ş. işyerinde çalışan üyelerimizden, Hamdi
Uslu bayan Zekiye Uslu ile, Ahmet Gün, bayan
Aynur Gün (Kaya) ile evlenmişlerdir. Yeni ev
lileri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dile
riz.
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Merhum

Ekrem ÖZTÜRK
Merhum

Ethem MUTLU

ÖLÜM :

— ECA PRES DÖKÜM SANAYİ A.Ş. işye
rinde çalışan üyemiz ETHEM MUTLÜ tutuldu
ğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 1.10.
1974 tarihinde Tanrının rahmetine kavuşmuş
tur. Merhum üyemizi rahmetle anar, yakınları
na ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.

Aynı işyerinde çalışan üyelerimizden Mir
za Kaymanlı'nın ve Ahmet Lâyik'in babaları ile
Mustafa Çalak, Ali Böbreksiz ve Ali Kabakoğ-
lu'nun çocukları vefat etmiş bulunmaktadırlar.
Bu üyelerimize ve yakınlarına baş sağlığı diler,
merhumları rahmetle anarız.

— OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON
SANAYİ ve TİCARET A.Ş. işyerinde çalışan
üyelerimizden EKREM ÖZTÜRK 13.11.1974
tarihinde işyerinden vizite kâğıdını aldıktan
sonra yolda vasıta beklerken bir kamyonun
çarpmasına maruz kalmış ve vefat etmiştir, ü-
yemizin genç yaşta zamansız ölümü işyerinde
tüm üyelerimizi ve mensuplarımızı mateme
gark etmiştir. Merhum üyemize Tanrıdan mah-
firet, geride kalan yakınlarına ve dostlarına
başsağlığı dileriz.



İşçi gözüyle:

KAÇAK
Son günlerini yaşadığımız 1974 yılı üc

retliler ve dar gelirliler için ekonomik yön
den bir kara yıl olmuştur. Ezelden beri sık
makta olduğumuz kemerler son deliğe da
yanmış, hatta kemerlerimize yeni delikler
açma mecburiyeti hasıl olmuştur.

Akla gelen gelmeyen her şeye yapılan
ölçüsüz ve insafsız zamlar son süratle ilerle
meye devam etmektedir.

Beri yanda işçinin yaptığı toplu sözleş
melerin net maaşa getirdiği farklar, satın al-,
ma gücümüzdeki gerilemeyi dahi durdura-
mamıştır. Artan fiyatlara kıyasla çok cüce
kalan ücret artışlarının vergi matrahındaki
kademeler dolayısıle işçiyi daha fazla oran
da vergiye tabi tutması, aslında ağır olan
vergi yükümüzü taşınamayacak hale getir
miştir.

Bütün bunların yanı sıra işçiyi tehdit
eden işsizlik konusu yeni yatırımların dur
ması ve hatta mevcutların azaltılması sebe-,
biyle tehlikeli bir noktaya gelmiştir. Nüfus
artışı ve köyden şehre göçün beraberinde
getirdiği iş gücü arzı yeni iş sahalarının açıl
maması dolayısıyla işsizliği daha da arttır
mış, bu da ücret piyasasını düşürdüğü gibi
tenzikatları da teşvik eder hale gelmiştir.

Ayrıca 1974 yılı içerisinde işçi lehine
hiç bir kanun çıkarılmadığı gibi mevcut ka
nunların dahi tatbikatında çeşitli aksamalar
görülmüştür.

Ne yazık ki, bugün (hiç değilse dert ya-
nabileceğimiz) bir hükümet de yoktur.

Esasen bir dizi yoklukların ve ilgisizlik
lerin çerçevelediği bu karanlık panoya her
kesin resmini asmaktan kaçınmasının sebebi
kara görünmek korkusudur. Ancak korkunun
ecele faydası da yoktur.

işin bu safhasında biz sadece şunu söy
leyelim. Kaçmak ve yakalanmamak sadece
Richard Kimble'nin marifetidir.

REALİTEDEN KAÇILAMAZ...
Ruşen Atilâ AKTUNÇ

SELAM OLSUN

Selâm olsun, eli tetikteki kardeşime
Lânet olsun, şu Yunanın leşine
Kükredi genci ihtiyarı, senin peşine
Dayanmaz düşman ordumuzun ateşine.

Şahlandı işçisi köylüsü, tümü şahlandı
Hepsi de birer yırtıcı aslandı
Kıbrıs oktan kılıçtan değil, roketten kandı
Talebimiz başkası değil, yine Yunandı.

Zamanı gelince var, verilecek dersimiz
İstersen Atina'da da, çıkaralım sesimiz
Bir lodos gibi, Pire'den de eseriz
Enseni bile yakar, azimli nefesimiz.

Bir problem çözdük, çok daha arttık
ikiyüz elli şehitle, bütün Yunanı çarptık
On bir yıllık korganlarını, sıyırıp attık
Mehmetler tetikte, biz burada rahattık.

Yunanın derisinden, yapacağz birer kürk
Öldü zannetmeı hepside birer birer Atatürk
Tek vücut halinde, cepheye yürüdük
Benimsediğin semaları, uçaklarla bürüdük.

Türk milleti canından, çok sever,vatanını
Vatanı için akıtır, mukaddes kanını
Senin karşındaki Türkiye, iyice tanı
Unutma hatırla, denize döküldüğün zamanı.

'.İr-
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20

VATAN

Vatan dedim şehit yatan.
Gül kokan bu topraklara,.
O topraklar üstündeki.
Yüce dağlarından.
Engin denizlerineı
Akan nehirlerine. . .
Çağlayan derelerine.
Zümrüt ormanlarından.
Ovalarına kadar.
VATAN dedim.
En kuytu köşelerinedek.
Yerleşsin her çeşit sanat.
Mutluluk dolsun havalarına.
Medeniyet koksun istedim.
VATAN dedim.
İlimle bezenmeğe layık.
Ne istersen vermeğe hazır.
Elmasından, ılarına.
Üzümünden, karpuzuna.
İncirinden, muzuna.
Kavalıdan, sazına.
Baharına, yazına.
Kadınından, kızınadek.
VATAN dedim.
Yabancılar sömürmesin istedim.
Memurundan, esnafına.
Gencinden, ihtiyarına.
Erinden, kumandanına.
Çiftçisinden, gazeteciye,
işçisinden, teknisyene,
Öğretmeneı öğrenciye.
Doktorundan, hemşireye.
İlerleye, ilerleye.
Çalışana.
VATAN dedim.
VATAN derdi benim derdim.
Yurt dışına işçi gönderdim.
Gurbette VATAN hasreti.
Çekenlere VATAN dedim.

ONLAR

Bir hastane koğuşunda
Yaylı döşekler üzerinde
Uzun tırnaklara boyalı ellere değil
Toprak bir damın karanlık bir köşesinde
Bitip tükenmeyen acılar içinde
Yılların yıprattığı nasırlı ellere doğdunuz.

Büyüyün yavrularım büyüyün.
Bugün sizlerin doğum gününüz.
Bugün bir yaşına daha deydiniz
Büyüyün yavrularım yarınlar sizleri bekliyor
Siz büyümezseniz bozulur bu düzen
Kara sabanlarla bu toprakları kimler sürecek.

Orakla tırpanla ekinleri kimler biçecek
Düşünün bir kere kimler vergi verecek
Büyüyün yavrularım büyüyün
Canları sıkılınca onlar kimleri ezecek
Kimlerin omuzlarına basarak yükselecek
Günden güne çoğalan fabrika bacaları. .

Sabaha kadar birkaç yüz lira için
Fabrika kapılarında kimler titreyecek
Onlar kimlere köle diyecek
Elinizi vicdanınıza koyun düşünün yavrularım
Siz çalışmazsanız onlar ne yiyecekler
Büyüyün yavrularım büyüyün-

ALİ TANER

MES Makina Elektrik

Fen-lş Alüminyum
ismail KOCATÜRK
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EĞLENCE KÖSEMİZ
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

SOLDAN SAĞA : 1 — Kömür kalemi ile
yapfian resim; tersi acı ve iztırabı ifade eder.
2 — Bir ilimiz; Durum, vaziyet. 3 — Kadın
rahip; Etrafını çevirme. 4 — Vilâyet anlamına
yeni kelime; Kadın ismi; Kılıç muhafazası. 5 —
Hemşire şapkası; Elbise ve çamaşırlarda biri
ken iğrendirici nesne; İkiden küçük. 6 — Ge
lecek zaman: Kendine gel; Tersi seyret. 7 -—
Trakya'da bir ilçe; 8 ^— Şeref, nam; ilâve et
me; Yol larda var. 9 — Arkadaş; Tersi enjeksi
yon; SU; 10 — Felâket acısı; Fazla değil: Di
ğer, öteki. 11 — iki eli nçıkardığı; Tersi yâd
etmek; 12 — Bir harfin okunuşu; En büyük
gölümüzün adı; Kamer; Genişlik.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 — İnsanı gül
dürecek şekilde yapı lmış espirili resim; Bir
yük hayvanı. 2 — Hakkaniyet, doğruluk; Ne
fesli sazlardan. 3 — Eskiden mürekkep yazısı
kurutulan ince ve renkli kum; Cereyan verici
aygıt; Bir kuzey Afrika ülkesi. 4 — Dini tören;
Tersi belge. 5 — Bulaşıcı bir hastalık; tersi
bir emir. 6 — Tıpta yapılan bir şey. 7 — No
ta; Tersi tahta ve maden aşındırmaya yarayan
pürtüklü, sert kâğıt. 8 — Tersi büyükanne; ölü
nün vücudu; Tersi beyaz. 9 — Tersi kanun;
10 — Gerçek; Tersi su. 11 — Anı; Az muham-
medin annesini nadı. 12 — Saha; muvaffak o-
lan.

'■K.
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GEÇEN SAYIMIZDAKİ BULMACANIN
ÇÖZÜMÜ

SOLDAN SAĞA : 1 — AEGETİ, ecdat; 2
Arala, Al; 3 — Dramatıkroi;. 4 — Log, La,
Ada; 5 — Ağaı Sa, Lasam; 6 — Harmandalı;
7 — Ana, el Ak; 8 — Yerebatan; 9 — Akaş,
An, 10 — Lop yumurta; 11 — Anma, net;
12 — Riayet etmek.

YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 _ aA, Lahana
lar; 2 — Erdoğan, koni; 3 — Gargara yapma;
4 — Elâ, Esyay, 5 — Tam, Sair; 6 — Alan,
Mat; 7 — Ata, Deb; 8 — Eliı Lala, Rit; 9 —

-'Al, Tat; 10 — Darası, Anane; 11 Oda, Ai,
ek; 12 — Dolamak, Anıt.
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